Borrar datos

Departamento de Urbanismo
Rúa Madrid, núm. 1
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Tlf. 986 72 00 75 - Fax 986 72 10 22
e-mail:
urbanismo@sanxenxo.org

SOLICITUDE DE LICENZA PARA INSTALACIÓN DE TERRAZA NA VÍA PÚBLICA
Interesado
Nome e apelidos/Razón social

1
Rúa

Núm

CP

Municipio

Provincia

Escaleira

Andar

Porta

Teléfono

/
Correo electrónico

Representante
Nome e apelidos

1
Rúa

Núm

CP

Municipio

Provincia

Escaleira

Andar

Porta

Teléfono

/
Correo electrónico

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
Electrónica a través da sede electrónica do Concello de Sanxenxo (obrigatorio para as persoas recollidas no artigo 14.2 da Lei 39/2015)
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa representante

Só poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada ou co usuario e clave facilitados polo Concello
de Sanxenxo, previa identificación do interesad@ nas oficiñas do rexistro municipal.
Os avisos da posta a disposición da notificación enviaranse ao correo electrónico facilitado a seguir.
CORREO ELECTRÓNICO

Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO

PARROQUIA

CP

BLOQUE

ANDAR

PORTA

LUGAR

LOCALIDADE

CONCELLO

PROVINCIA

Continúa no reverso

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SANXENXO
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, infórmaselle que os datos de carácter
persoal facilitados no presente impreso, utilizaranse exclusivamente para o exercicio das competencias propias desta Administración e serán incorporados ós ficheiros que conforman a base de
datos do Concello de Sanxenxo, ante o que poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose ó Rexistro Xeral (Rúa Madrid, 1. 36960 Sanxenxo).

Departamento de Urbanismo
Rúa Madrid, núm. 1
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Tlf. 986 72 00 75 - Fax 986 72 10 22
e-mail:
urbanismo@sanxenxo.org

Datos da actividade á que se vincula a terraza
Descrición
da actividade:

Nome comercial:
Enderezo

Nº EXPEDIENTE

(rúa, nº e localidade)

Referencia catastral:

Epígrafe I.A.E.

Data de concesión da licenza ou do título habilitante:

Datos da terraza
SUPERFICIE A OCUPAR

m²

Mesas a instalar:

Sillas a instalar:

Instalaranse estufas ou elementos de calefacción ou climatización

SOLICITA:
Que se lle conceda licenza para a instalación da terraza conforme ao indicado.

Sanxenxo,

Asinado:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SANXENXO
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, infórmaselle que os datos de carácter
persoal facilitados no presente impreso, utilizaranse exclusivamente para o exercicio das competencias propias desta Administración e serán incorporados ós ficheiros que conforman a base de
datos do Concello de Sanxenxo, ante o que poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose ó Rexistro Xeral (Rúa Madrid, 1. 36960 Sanxenxo).

FORMULARIO PARA CUBRIR COA DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA
Marque os cadros que correspondan en cada caso a documentación que se presenta coa solicitude. No apartado de observacións indicarase a
documentación que non se poida achegar e o motivo.

SOLICITUDE DE LICENZA PARA INSTALACIÓN DE TERRAZA NA VÍA PÚBLICA
Ordenanza reguladora da instalación de terrazas en terreos de uso público (Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra núm. 32, do 17/02/2020)
Impreso de solicitude, subscrito polo interesado ou polo seu representante, acreditando en tal caso dita representación.
Xustificante do pago das taxas e/ou impostos municipais correspondentes.
Consulta descritiva e gráfica catastral do inmoble no que se atopa a actividade principal (considérase válida a obtida na oficina virtual do
Catastro ou nos puntos autorizados de información catastral).
Declaración censal (mod. 036 ou o que corresponda), acreditativo da alta no padrón do Imposto de Actividades Económicas.
Autorización e/ou informes sectoriais preceptivos.
Fotografías da totalidade da fronte do local.
Plano de situación dentro do municipio e plano acoutado e detallado da superficie que se pretende ocupar, que grafíe tanto as terrazas como os
elementos que se pretendan instalar, de maneira que se aprecie que:
- non interfiren o acceso a portais de inmobles nin impidan a visión de escaparates
- deixan completamente libres os servizos públicos (art. 4.1 da ordenanza municipal)
- non se dificulta a manobra de entrada ou saída en vados de paso de vehículos, en portais de acceso a vivendas ou en portas de acceso a establecementos comerciais (art. 4.2. da ordenanza municipal)
- queda libre de todo obstáculo un espazo suficiente para garantir un itinerario peonil accesible (art. 5.6 da ordenanza municipal)
- no caso de instalar plataformas, contémplanse os requisitos sinalados no art. 6 da ordenanza municipal.
Os planos achegaranse en tamaño DIN-A4 ou DIN-A3. Nos planos figurarán as características e número dos elementos para instalar.
Esbozo, fotografías ou catálogos que reflictan polo miúdo a descrición e o deseño da terraza e demais elementos para instalar. Poderá esixirse
que o esbozo recolla a perspectiva que ofrezan desde a fronte contraria da vía pública ou parque, ou do inicio e final da rúa ou praza.
Orzamento detallado no que se describan as partidas necesarias para a instalación da terraza.
Xustificante de ter contratada e en vigor unha póliza de seguro de responsabilidade civil (deberá cubrir os posibles riscos que poidan
derivarse para as persoas e/ou cousas con motivo do funcionamento, instalación e retirada das terrazas e dos seus elementos
auxiliares) de conformidade coas cantidades establecidas pola disposición transitoria terceira da Lei 10/2017, de 27/12, de espectáculos
públicos e actividades recreativas de Galicia:
a) Ata 100 persoas: 300.000 euros de capital asegurado
c) Ata 300 persoas: 600.000 euros de capital asegurado
e) Ata 1.000 persoas: 900.000 euros de capital asegurado
g) Ata 2.500 persoas: 1.600.000 euros de capital asegurado
h) Ata 5.000 persoas: 2.000.000 euros de capital asegurado

b) Ata 150 persoas: 400.000 euros de capital asegurado
d) Ata 500 persoas: 750.000 euros de capital asegurado
f) Ata 1.500 persoas: 1.200.000 euros de capital asegurado

(cando o aforo sexa superior ao mencionado no apartado h), a cantidade mínima de capital asegurado
incrementarase en 60.000 euros por cada 1.000 persoas ou fracción de aforo superior a 5.000 per- soas, ata chegar aos 6.000.000 de euros).

NO CASO DE INSTALACIÓN DE ESTUFAS OU ELEMENTOS DE CALEFACCIÓN OU CLIMATIZACIÓN
Certificado ou informe dun técnico facultativo competente, no que garanta a seguridade da súa colocación e as indicacións precisas para o seu
uso e mantemento, así como memoria relativa ás características técnicas, físicas e estéticas da estufa, xunto cos planos de planta e sección da
terraza e as distancias destes elementos a fachadas, mobiliario urbano, calzada, etc.
Garantía de calidade e certificado de homologación da Unión Europea.
Contrato de mantemento da instalación con empresa especializada.
Contrato de mantemento e revisión dos extintores para instalar.
No caso de estufas eléctricas: boletín eléctrico do establecemento e instrucións técnicas complementarias ITC-BT-05, apartado A1 e A2, e ITCBT-28, liña 1, locais de reunión, traballo e usos sanitarios.

OBSERVACIÓNS:

