SOLICITUDE DE OCUPACIÓN DO DOMINIO PÚBLICO
LOCAL CON MESAS, CADEIRAS E ELEMENTOS ANÁLOGOS
SOLICITANTE (titular da actividade):
nome e apelidos

NIF

en representación de (nome e apelidos / razón social)

NIF

enderezo postal

código postal

concello

teléfono de contacto

correo electrónico

ESTABELECEMENTO:
nome comercial

enderezo

DATOS DA TERRAZA:
tipo de solo
PÚBLICO

PRIVADO

ANUAL

TRIMESTRAL

período de autorización
período de ocupación
(1/01 a 31/03)

nº mesas con 4 cadeiras

nº mesas con 2 cadeiras

nº mesas con 4 banquetas

(1/04 a 30/06)
(1/07 a 30/09)
(1/10 a 31/12)

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA (só primeira solicitude):
Licenza de apertura
Plano de situación da terraza dentro do espazo urbano a escala 1:500
Copia do recibo da póliza de responsabilidade civil e de incendios do estabelecemento
Autoliquidación de alta da taxa pola ocupación de terreos de uso público

NÚMERO DE CONTA PARA CARGO DO RECIBO (voluntario):

|

|

|

|

|

INFORMACIÓN DE INTERESE:
A falta de presentación das solicitudes de autorización da ocupación, de declaración de modificación das ocupacións autorizadas, e do ingreso en réxime de
depósito previo das autoliquidacións de alta ou de modificacións, determinará que os aproveitamentos detectados se entendan realizados dende o inicio do período
impositivo, sen perxuizo das sancións que pola falta de presentación das autoliquidacións se puideran impoñer.

SINATURA:
En cumprimento do previsto na Lei Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Persoal e o Real
Decreto 1720/07 de Regulamento do Desenvolvemento, informamos que os datos recollidos polo Concello de
Rianxo coa finalidade de levar a cabo as xestións derivadas desta solicitude serán almacenados nun ou máis
ficheiros titularidade do Concello debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos, e que
poderán ser cedidos a outros organismos ou profesionais unicamente para a mesma finalidade. Vostede
poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os
seus datos persoais, así como a revogación do consentimento, mediante comunicación acompañada de
fotocopia do DNI ou equivalente, ao enderezo indicado neste mesmo formulario.

En Rianxo, a

de

Concello de Rianxo Praza Castelao 1, 15920 Rianxo

de
Tel. 981 86 00 75 Fax 981 86 66 28

rianxo.gal concelloderianxo.gal

