
D/Dª:

en representación de:

ESTABLECEMENTO:

Enderezo en:

Poboación:

DNI: / NIF:

Nº Teléfono: / Fax:

SOLICITA

LLE SEXA CONCEDIDA AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE ESPAZOS EXTERIORES CON
MESAS,  CADEIRAS,  VELADORES E INSTALACIÓNS QUE CONSTITÚAN ACTIVIDADE DE
HOSTELERÍA, CONSONTE Á ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA CORRESPONDENTE,
PUBLICADA NO BOP Nº 29 DE 10 DE FEBREIRO DE 2012.

POR PERIODO DE TEMPO DE A DE 2014 MESES

Na Rúa/ (15830 NEGREIRA – A CORUÑA)

SUPOSTOS:

1.- Ocupación mediante terraza sen cubrir anexa ó establecemento hosteleiro, ubicada en espazo
exterior, de dominio público, limítrofe ó baixo do inmoble onde estea situado dito establecemento.

2.- Ocupación mediante  terraza cuberta anexa ó establecemento hosteleiro, ubicada en espazo
exterior, de dominio público, limítrofe ó baixo do inmoble onde estea situado dito establecemento.

3.- Ocupación en zonas destinadas a estacionamento.

Nº TOTAL de Elementos de mobiliario urbán que se pretende instalar:

MESAS + SILLAS = ELEMENTOS

Negreira, de de 2014

Asinado:

En virtude do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informámoslle que os datos
que  vostede  nos  facilite  voluntariamente  a  través  do  presente  formulario  e,  no  seu  caso,  da  documentación  anexa,  serán  tratados  baixo  a  protección  e  as
especificacións contidas na citada LOPD, incorporándose ao ficheiro “URBANISMO” debidamente inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de
Datos, cuxo responsable é o CONCELLO DE NEGREIRA, e coa finalidade de tramitación da documentación e xestión da solicitude de licenza citada no Concello de
Negreira.

Vde. poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos dirixíndose ao Rexistro de entrada municipal, Ría
do Carmen 3, 15830 de Negreira (A Coruña) , referencia “Protección de datos”, a través do escrito asinado ao efecto e adxuntando copia do seu DNI.

ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE NEGREIRA – A CO RUÑA



ANEXO I

Ordenanza  Municipal  reguladora  da  ocupación  temporal  de  espazos  exteriores  con  mesas,  cadeiras,
veladores e instalacións análogas que constitúan actividade de hostelería.

Artigo 17º.

1.- Suposto terrazas sen cubrir:

Elementos  de  mobiliario  urbán  que  se  pretendan  instalar,  que  deberán  reunir  as
características que para ese emprazamento se reflicten na presente ordenanza.

a) Se se trata da primeira instalación, deberá achegar a seguinte documentación:

 Licenza de  actividade e funcionamento  do establecemento  a  nome de quen presente a
solicitude; a licenza deberá estar en vigor e non atoparse incursa en expedientes de disciplina
urbanística que afecten á licenza de apertura do local;  non obstante, poderán solicitar  estas
licenzas os que estean tramitando a licenza de apertura, se ben, en tal caso, a licenza definitiva
só se lle concederá cando o interesado obteña a licenza de apertura.

 Plano de situación, acotado o punto de referencia máis próximo.

 Plano de distribución acotado da terraza que se pretende, no que se reflictan claramente os
elementos de mobiliario que se van a instalar.

 Plano de perspectiva.

 Plano das instalacións.

 Presuposto total das obras e instalacións que se pretendan efectuar, así coma do mobiliario.

 Memoria explicativa na que se indique o tipo de mobiliario que se vai a instalar así como a
súa clase, natureza, número, dimensións e colocación destos.

 Xustificante de subscrición dunha póliza de responsabilidade que cubra posibles danos ás
persoas ou ás cousas con motivo da instalación, retirada e durante o período de vixencia da
licenza.

No  suposto  contemplado  no  apartado  a)  do  presente  apartado,  non  poderá  realizarse  a
instalación en tanto non se conceda a licenza.



ANEXO II

Ordenanza  Municipal  reguladora  da  ocupación  temporal  de  espazos  exteriores  con  mesas,  cadeiras,
veladores e instalacións análogas que constitúan actividade de hostelería.

Artigo 17º.

2.- Suposto de terrazas cubertas:

a) Se se trata da primeira instalación:

 Proxecto, confeccionado polo técnico competente, da instalación que se pretende na praza
ou rúa peonil; dito proxecto incluirá: presuposto total das obras e instalacións que se pretendan
efectuar  así  coma do mobiliario,  establecementos  afectados,  plano de  detalle  da  estructura
cuberta e anexo de cálculo da estructura da cuberta subscrito por técnico competente, detallando
tipo de anclaxe; no suposto de que polo Departamento de Servizos Técnicos municipais, dita
anclaxe  implicase  a  necesidade de  perforar  o  firme, deberá  comprometerse  formalmente  á
restitución do mesmo á súa costa, unha vez retirada a instalacion; deberá indicarse igualmente o
tipo de mobiliario que se vai a instalar así como a súa clase, natureza, número, dimensións e
colocación destes.

 Licenza de actividade e funcionamento dos establecementos englobados no proxecto a nome
dos  que presenten  a solicitude;  a  licenza  deberá  estar  en vigor  e  non atoparse  incursa en
expedientes de disciplina urbanística que afecten á licenza de apertura do local; non obstante,
poderán solicitar estas licenzas os que estean tramitando a licenza de apertura, se ben, en tal
caso, a licenza definitiva só se lle concederá cando o interesado obteña a licenza de apertura.

 Xustificante de subscrición dunha póliza de responsabilidade que cubra posibles danos ás
persoas ou ás cousas con motivo da instalación, retirada e durante o período de vixencia da
licenza.



ANEXO III

Ordenanza  Municipal  reguladora  da  ocupación  temporal  de  espazos  exteriores  con  mesas,  cadeiras,
veladores e instalacións análogas que constitúan actividade de hostelería.

Artigo 17º.

3.- No  suposto de instalación en zonas destinadas a estacionamento,  a documentación a
presentar e condicións a observar serán as seguintes:

a) Primeira instalación:  

 Licenza de  actividade e funcionamento  do establecemento  a  nome de quen presente a
solicitude; a licenza deberá estar en vigor e non atoparse incursa en expedientes de disciplina
urbanística que afecten á licenza de apertura do local;  non obstante, poderán solicitar  estas
licenzas os que estean tramitando a licenza de apertura, se ben, en tal caso, a licenza definitiva
só se lle concederá cando o interesado obteña a licenza de apertura.

 Plano de situación, acotado o punto de referencia máis próximo.

 Plano de distribución acotado da terraza que se pretende, no que se reflictan claramente os
elementos de mobiliario que se van a instalar.

 Plano de perspectiva.

 Plano das instalacións.

 Presuposto total das obras e instalacións que se pretendan efectuar, así coma do mobiliario.

 Memoria explicativa na que se indique o tipo de mobiliario que se vai a instalar así como a
súa clase, natureza, número, dimensións e colocación destos.

 Xustificante de subscrición dunha póliza de responsabilidade que cubra posibles danos ás
persoas ou ás cousas con motivo da instalación, retirada e durante o período de vixencia da
licenza.


