SOLICITUDE DE AMPLIACIÓN DA AUTORIZACIÓN
PARA A OCUPACIÓN EXCEPCIONAL E TEMPORAL
DO DOMINIO PÚBLICO CON TERRAZA VINCULADA A
ESTABLECEMENTO DE HOSTALARÍA
DATOS DO SOLICITANTE:
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:

DNI/NIF:

ENDEREZO a efectos de notificación::
Dirección Telemática

TELÉFONO:

TELÉFONO:

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (no caso de actuar por medio de representante):
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:

DNI/NIF:

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN:

TELÉFONO:

DATOS DA ACTIVIDADE Á QUE SE VINCULA A TERRAZA E AUTORIZACIÓN PARA O ANO 2019:
DESCRICIÓN/ACTIVIDADE:

EPÍGRAFE IAE:

LOCALIZACIÓN:
REFERENCIA CATASTRAL:

EXPEDIENTE RELACIONADO/ NUM. LICENCIA

DENOMINACIÓN DO ESTABLECEMENTO:

SOLICITA:
A AMPLIACIÓN DA AUTORIZACIÓN CONCEDIDA
PARA A OCUPACIÓN EXCEPCIONAL E TEMPORAL DO DOMINIO PÚBLICO
CON TERRAZA VINCULADA A ESTABLECEMENTO DE HOSTALARÍA
MANIFESTO EXPRESAMENTE E BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE que é certo o que manifesto e:
- Que cumprirei cos requisitos esixidos pola normativa de aplicación e manterei as medidas correctoras
precisas para o correcto desenvolvemento da actividade durante o tempo do seu exercicio. Ademais,
permanecerán no local, a disposición dos servizo de inspección municipais, unha copia desta solicitude e da
documentación que a acompaña.
- Que, ao tratarse dunha actividade continuada, axustarase ás esixencias derivadas da nova normativa que vaia
entrando en vigor, previa a obtención das autorizacións que, no seu caso, resulten necesarias para tal
finalidade.
AUTORIZO: aos efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, a esta administración, á
comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarados e demais circunstancias
relativas ao exercicio da actividade.

Sarria, ______ de _____________ de ________
Asdo: A persoa solicitante ou representante

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Sarria infórmao de que os datos persoais obtidos deste
documento serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Sarria, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa
solicitude ou para realizar comunicacións do seu interese para os efectos informativos. SE o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou
cancelación, nos termos establecidos na lei indicada, comunicándollo a este Concello.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACHEGAR CON ESTA SOLICITUDE
CON CARÁCTER XERAL, e en todo caso:
● Identificación da solicitude / autorización para a ocupación do dominio público con terraza
vinculada a establecemento de hostalería para o ano 2019. No caso de terse comunicado un
cambio na titularidade da actividade á que se vincula a terraza haberá de achegar con esta
solicitude referencia ou copia da dita comunicación.
● Memoria descritiva das modificacións que se pretenden, e o resultado final coa
ampliación/modificación: os metros cadrados totais que se ocuparán, número de mesas, cadeiras,
antucas e paraventos coa descrición das súas características (materiais, cores, etc...)
● Plano de situación sobre a cartografía das Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal.
● Plano de emprazamento a escala 1/100 no que se reflicta a superficie a ocupar, a lonxitude de
fachada do establecemento de hostalaría ao que se vincula, ancho de beirarrúa, distancias a pasos
peonís, pasos de vehículos, e distancias aos elementos de mobiliario urbano existentes na área de
influencia da ocupación (coa advertencia de que haberá de deixarse sempre e en todo caso una
zona libre de circulación de 1,50 m (antes 1,20m) e haberán de empregarse como mobiliario os
Módulos Tipo do Anexo I).
● Autorización dos propietarios dos inmobles lindantes no caso de solicitar a ocupación do
dominio público no frente de fachada dun local ou edificio lindante ó da actividade de hostalaría
ao que se vincula a terraza.

