
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES
I ALTRES ELEMENTS AUXILIARS

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT DE L'ACTIVITAT

NOM I COGNOMS O PERSONA JURÍDICA  DNI, NIE, NIF

DOMICILI (per a notificacions) CODI POSTAL I LOCALITAT

CORREU ELECTRÒNIC TELÈFON

B DADES DEL REPRESENTANT

NOM I COGNOMS O PERSONA JURÍDICA DNI, NIE

ADREÇA CP I POBLACIÓ

ADREÇA ELECTRÒNICA TELÈFON

C DADES DE LA NOTIFICACIÓ

PERSONA A NOTIFICAR:

       Sol·licitant

       Representant

FORMA DE NOTIFICACIÓ:

  Notificació en Paper

  Notificació Telemàtica (amb certificat 
digital)

D DADES DE L'ACTIVITAT

LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBERTURA DES DE: 

ACTIVITAT DEDICADA A:

DENOMINACIÓ COMERCIAL:

ADREÇA DE L’ ACTIVITAT O LLOC D’ EMPLAÇAMENT:

E SOL·LICITE

Que previa la realització dels tràmits oportuns, se’m concedisca autorització municipal  per a l'ocupació de la via pública

adjacent al citat local, ocupant un espai total de  m², per al període  anual     temporada (de 15 de març a 15

de setembre), per a la instal·lació de taules, cadires, para-sols, etc. 
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Magnífic Ajuntament de Borriana

F DOCUMENTACIÓ APORTADA

 Memòria  descriptiva  incloent-hi  la  superfície  que  s'ocuparà  expressada  en  metres  quadrats  i  tipus  d'autorització
sol·licitada (anual o de temporada), descripció del mobiliari que s'ubicarà amb indicació del nombre de taules i cadires i
altres elements que s'instal·laran, com ara estufes, tendals o envelats, jardineres, etc., indicant-ne les qualitats i colors
triats. Si se sol·licita la instal·lació d'estufes o altres elements de calefacció, la memòria ha d'anar subscrita per tècnic
competent i ha de detallar les seues característiques, homologació i marcat CE i les mesures de seguretat que s'adopten,
limitant-se el seu ús a zones ben ventilades.

 Plànol d'ubicació de la terrassa a escala mínima 1:100, en el qual s'ha de fixar la llargària de la façana de l'establiment,
l’amplària del carrer, vorera o lloc de la via pública on es pretén la instal·lació; ubicació de tots els accessos a vivendes o
locals limítrofs amb indicació de les seues dimensions; elements de mobiliari urbà i enjardinats existents, si és el cas, així
com la distribució del mobiliari que s'ha d'instal·lar, degudament assenyalat. 

 Certificat que acredite la subscripció d'un contracte d'assegurança que cobrisca la responsabilitat civil als assistents, a
tercers i al personal que preste els seus servicis, per danys derivats de les condicions de la instal·lació, que inclourà, a
més, el risc d'incendi, amb la cobertura mínima que estableix la normativa d'aplicació, segons l'aforament de la instal·lació
i  de  conformitat  amb  el  que  expressa  l'art.  12.1.c)  de  l'ordenança  municipal  reguladora.  Aquesta  assegurança  pot
incloure's  en  la  pòlissa  de  l'activitat  principal,  fent-ho  constar  expressament.  S'utilitzarà,  preferiblement,  el  model  de
certificat que facilitarà l'Ajuntament,

 Últim rebut de les taxes urbanes que corresponga al local en què s'exerceix l'activitat principal per a facilitar la seua
identificació. 

 Addicionalment, per al cas d'instal·lació de tendals o semblants:

 En la memòria subscrita per tècnic competent s'han de detallar les condicions de solidesa de les estructures i  de
funcionament, així com l'adequada ventilació del tendal que s'instal·larà. S'ha de detallar el compliment del REBT quan
siga necessària instal·lació elèctrica.

 Plànol  de  situació  a  escala  1:1000;  plànols  de  definició  (plantes,  alçats  i  seccions,  detalls  d'ancoratges  que
garantisquen  la  provisionalitat  de  la  instal·lació  i  el  seu  possible  ús  per  a  instal·lacions  futures)  tancats  i  a  escala
adequada; característiques tècniques i de seguretat, ancoratges, instal·lació elèctrica si fa falta i la resta de dades d'interés
per a determinar la idoneïtat de la instal·lació; pressupost.

 Justificant d'haver constituït una fiança per a possibles desperfectes en la via pública, en cas d'ancoratges en aquesta,
per valor de 500 €.

 En cas de tendals ancorats únicament a la paret de l'edificació, autorització escrita del propietari de l'immoble.

Borriana,  d’/de   de 20           

Signatura de la persona sol·licitant o representant legal

Signat: 

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal , la persona interessada queda informada del fet que les
dades de caràcter personal facilitades poden passar a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de Borriana i s’utilitzen únicament per a
l’exercici de funcions pròpies de la seua competència, sense que puguen ser cedides a tercers excepte per obligacions legals; no obstant això, podeu exercir
els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’un escrit adreçat a este Ajuntament.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA
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