AJUNTAMENT DE RIOLA
SOLICITUD RELATIVA A OCUPACIÓN DE VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS
SOL·LICITUD RELATIVA A OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES
NÚMERO EXPEDIENTE (A rellenar por la
Administración)/ NUMERO EXPEDIENT (A
emplenar per l’Administració)
Nombre y apellidos/Nom i cognoms
DNI/ DNI

Teléfono/ Telèfon

FAX/FAX

Correo

electrónico/

Correu

electrònic

Código Postal/ Codi

Municipio/ Municipi

Provincia/ Provincia

postal

Cuando actúe por representación, consigne a continuación los datos identificativos de la persona física o jurídica a la cual
representa/ Quan actue per representació, consigne a continuació les dades identificatives de la persona física o jurídica a la qual
representa:
:
Nombre y apellidos o Razón Social/ Nom i cognoms o Raó Social
DNI/NIF/CIF

Teléfono/ Telèfon

FAX/ FAX

Correo

electrónico/

Correu

electrònic

Domicilio/ Adreça

Código Postal/ Codi

Municipio/ Municipi

Provincia/ Provincia

postal

! A los efectos regulados en el art. 41 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicos, la práctica de las notificaciones se realizarán de forma electrónica./ Als efectes regulats en l'art.
41 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públics, la pràctica de les notificacions es realitzaran
de manera electrònica.

EXPONE/ EXPOSE
Con el fin de ocupar la vía pública con mesas y sillas, sujeta a autorización o licencia de conformidad con lo establecido
en el artículo 77 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, en el que se establece que dicha ocupación constituye un uso especial del dominio público lo que
conlleva la correspondiente autorización. / Amb la finalitat d'ocupar la via pública amb taules i cadires, subjecta a autorització o
llicència de conformitat amb el que s'estableix en l'article 77 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
de Béns de les Entitats Locals, en el qual s'estableix que aquesta ocupació constitueix un ús especial del domini públic el que comporta
la corresponent autorització.

SOLICITA / SOL·LICITA
Permiso para ocupación temporal de la vía pública, con mesas y sillas, en los siguientes términos:/ Permís per a ocupació
temporal de la via pública, amb taules i cadires, en els següents termes:

Identificación
Establecimiento
/
Identificació
Establiment

Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento./ Les dades per vosté facilitats seran inclosos en un fitxer titularitat de l'Excm.
Ajuntament de Riola, la finalitat del qual és la gestió administrativa de l'autorització sol·licitada en el present document.

La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición,
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente), presentada ante el Registro General de
Entrada del Ayuntamiento de Riola/ La no comunicació de les dades i lliurament dels documents adjunts pot provocar la no atenció de la sol·licitud
efectuada. L'informem que les seues dades seran objecte de cessió als organismes públics als quals siga necessari facilitar les seues dades per a poder
gestionar la seua sol·licitud. Conforme al que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals, vosté pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si escau oposició, mitjançant instància acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI (o
acreditació equivalent), presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Riola
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Metros
cuadrados
a
ocupar / metres
cuadrats
a
ocupar
Obstrucción
Tráfico/
Obstrucció
Tràfic

! SI obstruye tráfico /

SI obstrueix trànsit

! NO obstruye al tráfico /

NO obstrueix al trànsit

Otras
cuestiones
/Altres qüestions

Sol·licitud ampliació / Solictud ampliación
Metros terraza
concedidos
a
fecha
hoy
/
Metres terrassa
concedits a data
hui
Metros
cuadrados
a
ampliar / metres
quadrats
a
ampliar

DOCUMENTACIÓN / DOCUMENTACIÓ

! Fotocopia del D.N.I. y N.I.F. del/la solicitante y acreditación indispensable de la representación con la que se actúa./
Fotocòpia del D.N.I. i N.I.F. del/la sol·licitant i acreditació indispensable de la representació amb la qual s'actua.

!

Plano a escala 1:100, con indicación del mobiliario e instalaciones urbanas, y de la ubicación de la superficie a
ocupar./ Pla a escala 1.100, amb indicació del mobiliari i instal·lacions urbanes, i de la ubicació de la superfície a ocupar.

!

Declaración responsable relativa a titularidad de Póliza de responsabilidad civil con cobertura suficiente sobre el
citado./ Declaració responsable relativa a titularitat de Pòlissa de responsabilitat civil amb cobertura suficient sobre el citat.

! Declaración de hacerse responsable, corriendo con los gastos, de la limpieza del dominio público, una vez concluya
el acto, dejando la misma en perfecto estado de uso/ Declaració si es fes responsable, corrent amb les despeses, de la neteja
del domini públic, una vegada concloga l'acte, deixant la mateixa en perfecte estat d'ús

!

En los supuestos en que se pretenda instalar terraza en una superficie que exceda del ancho de fachada del
establecimiento, además de la documentación antes citada, deberá acreditarse, por cualquiera de los medios admitidos
en derecho, la conformidad de las personas o entidades titulares de la actividad en los locales inmediatamente
contiguos frente a los que se pretenda instalar la terraza, y como máximo uno por cada lado./ En els supòsits en què
es pretenga instal·lar terrassa en una superfície que excedisca de l'ample de façana de l'establiment, a més de la
documentació abans citada, haurà d'acreditar-se, per qualsevol dels mitjans admesos en dret, la conformitat de les
persones o entitats titulars de l'activitat en els locals immediatament contigus enfront dels quals es pretenga instal·lar la
terrassa, i com a màxim un per cada costat.

! En los supuestos en los que se pretenda instalar en la terraza toldos, además de la documentación antes citada:
Certificado técnico firmado por persona técnica competente en el que se garantice la seguridad y estabilidad de la
instalación , en base al dimensionado estructural realizado considerando en su cálculo las distintas hipótesis de
esfuerzos al viento, peso propio, anclajes, etc. que definan el toldo en todos sus componentes, forma, dimensiones,
Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento./ Les dades per vosté facilitats seran inclosos en un fitxer titularitat de l'Excm.
Ajuntament de Riola, la finalitat del qual és la gestió administrativa de l'autorització sol·licitada en el present document.

La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición,
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente), presentada ante el Registro General de
Entrada del Ayuntamiento de Riola/ La no comunicació de les dades i lliurament dels documents adjunts pot provocar la no atenció de la sol·licitud
efectuada. L'informem que les seues dades seran objecte de cessió als organismes públics als quals siga necessari facilitar les seues dades per a poder
gestionar la seua sol·licitud. Conforme al que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals, vosté pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si escau oposició, mitjançant instància acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI (o
acreditació equivalent), presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Riola
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color, material, publicidad, etc./ En els supòsits en els quals es pretenga instal·lar a la terrassa tendals, a més de la
documentació abans citada: Certificat tècnic signat per persona tècnica competent en el que es garantisca la seguretat i
estabilitat de la instal·lació , sobre la base del dimensionament estructural realitzat considerant en el seu càlcul les
diferents hipòtesis d'esforços al vent, pes propi, ancoratges, etc. que definisquen el tendal en tots els seus components,
forma, dimensions, color, material, publicitat, etc.

En Riola, a _____ de _______________________________ de 2020
EL INTERESADO-A/ L’INTERESSAT-DA:
FDO/ SIGNAT.___________

Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento./ Les dades per vosté facilitats seran inclosos en un fitxer titularitat de l'Excm.
Ajuntament de Riola, la finalitat del qual és la gestió administrativa de l'autorització sol·licitada en el present document.

La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición,
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente), presentada ante el Registro General de
Entrada del Ayuntamiento de Riola/ La no comunicació de les dades i lliurament dels documents adjunts pot provocar la no atenció de la sol·licitud
efectuada. L'informem que les seues dades seran objecte de cessió als organismes públics als quals siga necessari facilitar les seues dades per a poder
gestionar la seua sol·licitud. Conforme al que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals, vosté pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si escau oposició, mitjançant instància acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI (o
acreditació equivalent), presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Riola
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