
NEGOCIADO DE URBANISMO
Rúa María 52-54, 3ª pranta

Teléfono: 981.944.064
15402 FERROL

SOLICITUDE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE TERRAZAS 
AO AIRE LIBRE OU NA VÍA PÚBLICA

(Ordenanza reguladora das terrazas dos establecementos de hostalería, BOP 10.08.2016)
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DATOS DO SEU REPRESENTANTE  DNI/CIF

Enderezo para efectos de notificación Concello

Código Postal Teléfono 1 Teléfono 2 E-mail
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SOLICITO AO CONCELLO DE FERROL A INSTALACIÓN DE:

 TERRAZA SEN PECHAMENTO ESTABLE (instalacións formadas por mesas, cadeiras, bancos, taburetes
e outros elementos similares,; parasoles, toldos, pechamentos, mobiliario ornamental,  tarimas e outros elementos de
mobiliario móbiles e desmontables, que desenvolven a súa actividade de forma accesoria a un establemento principal,
no solo público ou no privado)

Modalidade:                 Anual (Renovable automáticamente)

                                    Semestral: Do 1 de maio ao 31 de outubro (Renovable automáticamente)

                                    Festas: Indicar o periodo para o que se solicita...................................................................................
(Para as terrazas de verán a solicitude deberá presentarse

antes do 31 de maio para o resto deberá presentarse
cunha antelación de mínima de 15 días hábiles)

Denominación do establecemento (nome comercial)....................................................................................

Nº de expediente da Licenza de actividade/Declaración responsable..........................................................

Emprazamento do establecemento:.................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... Nº...............

Emprazamento da terraza:.................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Ocupación do espazo:.....................................m2

 TERRAZA CON PECHAMENTO ESTABLE  (terrazas pechadas no seu perímetro e cubertas mediante
elementos desmontables que se encontren en terreos de titularidade e uso público ou nos espazos libres de parcela de
titularidade privada  e nos respectivos  patios interiores,  que desenvolvan a súa actividade  de forma accesoria  a  un
establecemento principal)

 TERRAZA CON PECHAMENTO ESTABLE EN ZONA DE ESTACIONAMENTO

ferguti
Texto escrito a máquina

ferguti
Texto escrito a máquina
-------------------------------------------------------------------
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Características da instalación:

Módulo de ocupación: mesa e catro cadeiras (1,80x1,80 m2) Nº módulos ........................................

mesa e dúas cadeiras (1,80x0,80 m2) Nº módulos ........................................

mesa ata con catro cadeiras (1,20x1,20 m2) Nº módulos ........................................

Nº de módulos totais: ....................................

Instalación de outros elementos permitidos na ordenanza

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: O interesado AUTORIZA e  DÁ o seu CONSENTIMENTO informado, libre e específico ó Concello de Ferrol
para o tratamento dos datos persoais aquí reflectidos para actividades que son propias do mesmo, para o seguimento e xustificación da actividade no exercicio dos
poderes públicos ostentados por esta Administración en aras de dar cumprimento ao interese xeral propugnado polo artigo 103 da CE en relación co disposto na Lei
39/2015, de 2 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. O órgano responsable e encargado do tratamento é o Concello de
Ferrol cuxa dirección é Praza de Armas, s/n, 15402 (Ferrol), todo ó que se informa ós efectos dos artigos 6 e 7 do Regulamento n.º 2016/679 do Parlamento Europeo
e do Consello de 27 de abril de 2016 (RXPD). Os datos proporcionados neste modelo normalizado e documentación anexa, pasarán a formar parte dun Rexistro do
Concello de Ferrol (A Coruña), onde poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición (incluíndo expresamente a limitación do tratamento)
dirixindo ao Concello solicitude neste eido. Así mesmo, informámoslle que o tratamento dos seus datos será realizado de acordo co disposto no RXPD.
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Impreso de licenza municipal de instalación de terrazas

Datos identificativos do titular ou de quen organice a actividade e, de ser o caso, da persoa que actúe na súa representación:

◦ Persoas físicas:  DNI (ou  documento  que faga as  súas veces).  Os que comparezan  ou asinen en representación  doutro,

acompañarán ademais un documento que acredite debidamente devandita representación (autorización expresa, poder notarial

ou declaración responsable).

◦ Persoas  xurídicas:  DNI  do  representante  e  documentación  acreditativa  da  representación  e  Escritura  ou  documento  de

constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade, debidamente

inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.

Carta de pagamento da autoliquidación provisional: será confeccionada no momento de presentación da comunicación previa polo

Rexistro de Urbanismo (Edificio de Urbanismo, 3º andar)

Fotocopia da licenza de apertura do establecemento ou acreditación de tela concedida, ou no seu caso, referencia ao seu expediente de

concesión ou transmisión.

Relación dos elementos que se pretendan instalar, con indicación expresa do seu número, características, materiais, cores e, no seu

caso, altura.

Planos de situación da terraza e de detalle a escala axeitada, con indicación da superficie a ocupar, fronte da fachada do establecemento,

largo de beirarrúa e, no seu caso, largo da rúa peonil. Indicaranse ademáis a localización doutros elementos dos espazos públicos que

condicionen a instalación da terraza.

Medidas protectoras do espazo público ocupado (tarimas, materiais de apoio ao chan, etc.).

Documento acreditativo  da vixencia  e de estar  ao corrente  no pagamento da póliza de seguros a que  se refire  o  artigo  8 da

Ordenanza reguladora das terrazas de establecementos.

Autorizacións sectoriais se fosen necesarias.

Orzamento da instalación.

Nas terrazas con pechamentos estables, achegarase, ademais, a seguinte documentación específica:

Homologación dos elementos integrantes da estrutura que conforma o pechamento e do mobiliario a instalar no seu interior.

Memoria técnica que detalle as características da instalación.

Certificación do técnico facultativo habilitado legalmente, acerca da suficiencia da súa estabilidade estrutural e da adecuación das súas

condicións de prevención e extinción de incendios, evacuación, estabilidade e reacción ao lume.

Declaración responsable (ou certificado colexial) de técnico competente no que figuren os seus datos persoais e profesionais de xeito que

permita a súa identificación e na que se acredite que non está inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.

Orzamento da instalación
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Data da solicitude

Código da solicitude

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE FERROL
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