AO ALCALDE-PRESIDENTE DO
CONCELLO DE NIGRÁN

Rexistro de Entrada
Número:

Data:
______ / ______ / ______

Imprimir formulario

DNI ou CIF

Nº de Expte:

Nome e apelidos ou razón social

Teléfono

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS
Nome da rúa, praza, etc

Parroquia

Número

Municipio

Provincia

Piso

Porta

Código Postal

Correo electrónico

DATOS DO REPRESENTANTE
DNI ou CIF

Nome e apelidos ou razón social

Teléfono

DATOS DO ESTABLECEMENTO HOSTALEIRO AO QUE SE VINCULA A TERRAZA
DNI ou CIF

Nome e apelidos ou razón social

Teléfono

Nome da rúa, praza, etc

Número

Piso

Porta

Código Postal

DECLARO BAIXO A MIÑA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE que teño intención de instalar unha terraza aberta en terreos de titularidade privada lindeiros
co establecemento hostaleiro antes indicado, de conformidade co sinalado na Ordenanza reguladora das terrazas e doutras ocupacións do dominio público
municipal (BOP nº 135 do 16/07/10). En consecuencia, de acordo co previsto no art. 24 da Ordenanza, achego a seguinte documentación:
Identificación da licenza municipal de actividade do establecemento para o que se solicita a terraza e, no seu caso, da resolución administrativa
relativa ao último cambio de titularidade de aquela.
Autorización asinada polo propietario do terreo no que se instalará a terraza.
Plano de situación sobre a cartografía oficial do planeamento urbanístico.
Plano de detalle a escala 1/200 no que se reflicten a superficie a ocupar, o largo da beirarrúa e os elementos existentes do mobiliario urbano, así
como a disposición dos elementos na terraza.
Memoria xustificativa da proporción entre a ocupación proposta e as instalacións e servizos das que dispoña a actividade principal.
Reportaxe fotográfica do emprazamento na que se aprecia o espazo a ocupar e o seu entorno.
Autorización sectorial de ___________ .
ASEMADE DECLARO o seguinte:
A.

Que cumpro, e cumprirei durante o tempo que se manteña instalada a terraza, cos requisitos sinalados no Capítulo II "Condicións das terrazas" do
Título I da Ordenanza municipal antes indicada.

B.

Que cumprirei os requisitos esixidos pola normativa de aplicación e que aplicarei e manterei os condicionamentos que eventualmente impoña a
administración á vista da presente declaración.

E COMUNICO que a terraza instalarase a partires do día _______________ (en caso de non indicar data entenderase a partires do mesmo día da
presentación da instancia).

En Nigrán, a
________ / ________ / 20______

MODELO 03 – Declaración responsable (terraza en dominio privado)

Asdo.
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