SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN, RENOVACIÓN
OU MODIFICACIÓN DA LICENZA DE TERRAZA
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

CANLE DE NOTIFICACIÓN:
Desexo recibir notificacións telemáticas no enderezo habilitado
Declaro que conto con certificado dixital ou DNI electrónico e que acepto ser dado de alta nos servizos de notificación

En cumprimento da Lei 39/2015, requiro que as comunicacións xeradas nos expedientes aos que dea lugar esta solicitude me sexan notificadas de forma telemática a través da plataforma Notific@ (notifica.xunta.gal). Ao
facelo, son consciente de que os avisos recibireinos no enderezo electrónico que indico, e que para poder acceder ao contido das notificacións preciso dun certificado dixital ou DNI electrónico, ao tempo que acepto ser
subscrito de forma automática aos servizos de notificación do Concello de Rianxo. Máis información en concelloderianxo.gal/notifica

DATOS DA TERRAZA:
tipo de solo
PÚBLICO

PRIVADO

período de autorización
ANUAL
nº mesas con 4 cadeiras

período de ocupación
(1/01 a 31/03)

TRIMESTRAL
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)
outros elementos

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ENTREGAR;
Ver ao dorso >>>
NÚMERO DE CONTA PARA CARGO DO RECIBO (voluntario):

SINATURA:
De acordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018 de Protección de datos de carácter
Persoal e Garantías dos Dereitos Dixitais, informámolo/a de que os datos facilitados
serán tratados polo Concello de Rianxo coa finalidade de poder atender a súa
solicitude. Os devanditos datos serán tratados de xeito confidencial e só poderán ser
cedidos nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode vostede exercer os
dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición e limitación ao tratamento e
portabilidade dos seus datos solicitándoo ao Concello de Rianxo.

Rianxo,

de

de

Concello de Rianxo Praza Castelao 1, 15920 Rianxo

Tel. 981 86 00 75 Fax 981 86 66 28

rianxo.gal concelloderianxo.gal

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ACHEGAR:
Copia da licenza de apertura do establecemento ou referencia ao expediente de concesión ou transmisión, ou, no seu
caso, da comunicación previa ou declaración responsable
Relación dos elementos que se pretende instalar, con indicación expresa do seu número e bosquexos ou fotografías
ou montaxes nos que se podan apreciar as características, con indicación expresa do material, cores e logotipos
Plano de situación da terraza dentro do espazo urbano a escala 1:500, no que se reflectirá a superficie a ocupar
Planos de detalle a escala 1:100 nos que se indique todos os elementos de mobiliario e a súa clase, número,
dimensións, total de superficie a ocupar e colocación destes consonte o art. 18 da ordenanza municipal. Asemade,
sinalaranse as medidas correspondentes á fronte da fachada do establecemento e largura da beirarrúa e, se é o caso, as
árbores, zonas axardinadas, mobiliario urbano municipal existente, rexistros e arquetas dos servizos municipais e das
compañías de servizos.
Documento acreditativo da vixencia de estar ao corrente no pagamento da póliza de seguros á que se refire o artigo 9
dea ordenanza muncipal
Autoliquidación da taxa correspondente (que se pode obter no servizo de Recadación Municipal, na Praza Castelao, 7
1ºE, teléfono 981 866 661)

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 prexuízo das sancións que pola falta de presentación das autoliquidacións se puideran impoñer.
A ordenanza municipal á que se refire esta solicitude é a ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS TERRAZAS NO CONCELLO DE RIANXO, publicada no
BOP nº 143 o 30.07.2013 coas modificacións do 29.12.2015, e pode ser consultada na Sede Electrónica do concello sede.concelloderianxo.gal

