MOD. INS74

Plaça de la Vil.la / Plaza de la Villa, 1  Telf.: 965 48 02 01  Fax: 965 48 04 80 

e.mail: ayuntamiento@ayto-hondondelasnieves.es - 03688 EL FONDÓ DE LES NEUS / HONDON DE LAS NIEVES (ALACANT / ALICANTE)

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I ALTRES
ELEMENTS AUXILIARS / SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON MESAS,
SILLAS Y OTROS ELEMENTOS AUXILIARES

DADES DEL SOL.LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE:
Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos:

DNI/NIE/CIF:

Nom i cognoms del representant / Nombre y apellidos del representante:

DNI/NIE/CIF:

Domicili / Domicilio:

Població / Población:

C. Postal:

Telèfon / Teléfono: Correu electrònic / Correo electrónico

DADES DE L'ESTABLIMENT PRINCIPAL / DATOS DEL ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL:
Emplaçament concret de l'activitat: / Emplazamiento concreto de la actividad:
Ref. Cadastral
Ref. Catastral:
Tipus d'activitat / Tipo de actividad:

Ref. autorització funcionament
Ref. autorización funcionamiento:

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ A REALITZAR / DATOS DE LA INSTALACIÓN A REALIZAR
Període de la sol·licitud
Período de la solicitud
Anual
Semestral
Superfície d'ocupació
Superficie de ocupación

Longitud / Longitud:
Amplaria / Anchura:
Superfície / Superficie:

Instal·lació sobre
Instalación sobre

Elements de la instal·lació
Elementos de la instalación

Vorara / Acera

Núm. taules / Nº mesas:

Calçada Calzada

Núm. cadires / Nº sillas:

Carrer de vianants / Calle peatonal

Núm. tendals / Nº toldos:

Plaça / Plaza

Núm. ombrel.les / Nº sombrillas:

Un altre / Otro:

Núm. estufes / Nº estufas:
Núm. jardineres / Nº jardineras:
Altres elements / Otros elementos:

Subjecció al domini públic / Anclajes al dominio público
Sí

garantit per mitjà de / garantizado mediante:

No

FIANÇA / FIANZA
SEGUR / SEGURO

SOL.LICITA / SOLICITA:
Autorización municipal para la ocupación del dominio público, de conformidad con los datos indicados y la
documentación que se adjunta. / Autorització municipal per a l'ocupació del domini públic, de conformitat amb les dades
indicats i la documentació que s'adjunta.
Autoritze a l'ajuntament de El Fondó de les Neus a consultar o verificar les dades i informació necessària, disponibles en altres
administracions, per a la tramitació d'esta sol·licitud. / Autorizo al ayuntamiento de Hondón de las Nieves a consultar o verificar los
datos e información necesaria, disponibles en otras administraciones, para la tramitación de esta solicitud.

En

,a
Firmat / Firmado:

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa de que les dades personals facilitats seran incorporats i tractats en un fitxer titularitat de
l'Ajuntament de El Fondó de les Neus. Estes dades podran ser utilitzats pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. Pot exercitar els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, per mitjà de comunicació escrita dirigida al Registre de l'Ajuntament de El Fondó de les Neus. / En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa de que los datos personales facilitados serán incorporados y tratados en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Hondón de las Nieves. Estos datos podrán ser utilizados por el
titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación escrita dirigida
al Registro del Ayuntamiento de Hondón de las Nieves.
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DOCUMENTACIÓ A APORTAR / DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Original i còpia del DNI, CIF o Targeta d'identitat del sol·licitant quan és tracte de persones físiques o jurídiques
pertanyents a la Va unir Europea. En cas d'estrangers no comunitaris, còpia del Permís de residència i de treball amb
vigència durant el període en què tinga l'autorització./ Original y copia del DNI, CIF o Tarjeta de identidad del solicitante
cuando se trate de personas físicas o jurídicas pertenecientes a la Unión Europea. En caso de extranjeros no
comunitarios, copia del Permiso de residencia y de trabajo con vigencia durante el período en el que pretenda la
autorización.
Document on conste la referència cadastral de l'immoble on s'exercesca l'activitat. / Documento donde conste la
referencia catastral del inmueble donde se desarrolle la actividad.
Pla la d'ubicació dels vetlladors a escala mínima 1:100, amb suficient definició, en el que es detallaran els punts
següents: la longitud de façana de l'establiment; ample de carrer, vorera o lloc de la via pública on es pretén la
instal·lació; ubicació de tots els accessos a habitatges o locals limítrofs amb indicació de les seues dimensions;
elements de mobiliari urbà i enjardinats, així com la resta d'elements existents en la via pública, passos de vianants o de
minusvàlids existents, si escau, en la zona prevista, i en general, qualsevol altra dada que s'estime d'interés per
concretar la zona d'ocupació. / Plano de ubicación de los veladores a escala mínima 1:100, con suficiente definición, en
el que se detallarán los siguientes extremos: La longitud de fachada del establecimiento; Ancho de calle, acera o lugar
de la vía pública donde se pretende la instalación; Ubicación de todos los accesos a viviendas o locales colindantes con
indicación de sus dimensiones; elementos de mobiliario urbano y ajardinados, así como el resto de elementos existentes
en la vía pública, pasos peatonales o de minusválidos existentes, en su caso, en la zona prevista, y en general,
cualquier otro dato que se estime de interés para concretar la zona de ocupación.
Pla de distribució de l'establiment amb indicació de l'espai destinat a dipòsit del mobiliari quan s'hi haja retirat. /
Plano de distribución del establecimiento con indicación del espacio destinado a depósito del mobiliario una vez retirado.
Còpia de l'autorització municipal per a l'exercici de l'activitat. Proposta de mobiliari amb les fotografies a color, o del
catàleg corresponent, tot acompanyant la fitxa tècnica de qualitat i la seua durabilitat, en cas de nova obertura del local o
de renovació del mobiliari. / Copia de la autorización municipal para el ejercicio de la actividad. Propuesta de mobiliario,
incluyendo fotografías a color del mismo, o del catálogo correspondiente, acompañando ficha técnica de calidad y
durabilidad del mismo, en caso de nueva apertura del local o de renovación del mobiliario.
En cas de sol·licitar la instal·lació de tendals o ombrel·les, haurà de presentar-se certificat de l'empresa on es
justifique que es compleix amb la normativa en vigor. / En caso de solicitar la instalación de toldos o sombrillas, deberá
presentarse certificado de la empresa donde se justifique que se cumple con la normativa en vigor.
Aportació de la Pòlissa de Assegurança de Responsabilitat Civil General i d'incendis en vigor, amb cobertura sobre
les activitats a realitzar o el certificat acreditatiu de la seua constitució amb el rebut de pagament actualitzat, que haurà
d'estendre la seua cobertura als riscos possibles que pogueren derivar-s'hi de la instal·lació i funcionament de
l'activitat. / Aportación de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General y de incendios en vigor, con cobertura
sobre las actividades a realizar o certificado acreditativo de constitución del mismo junto con recibo de pago actualizado,
que deberá extender su cobertura a los posibles riesgos que pudieran derivarse de la instalación y funcionamiento de la
actividad.
En el cas que se sol·licite la instal·lació d'estufes o altres elements de calefacció, haurà de presentar-se la còpia en
color del model d'estufa a instal·lar i de les seues característiques tècniques, així com del certificat d'homologació
expedit pel fabricant i certificat emés per instal·lador autoritzat de l'estat de la instal·lació. En aquest supòsit, haurà de
quedar inclosa expressament aquesta instal·lació en l'extensió de l'assegurança a què s'hi esmenta a l'apartat anterior. /
En el supuesto de que se solicite la instalación de estufas u otros elementos de calefacción, deberá presentarse copia
en color del modelo de estufa a instalar y de sus características técnicas, así como del certificado de homologación
expedido por el fabricante y certificado emitido por instalador autorizado del estado de la instalación. En este supuesto,
deberá quedar incluida expresamente dicha instalación en la cobertura del seguro a que se refiere el apartado anterior.
Justificant d'estar al corrent de les obligacions tributàries municipals. / Justificante de estar al corriente de las
obligaciones tributarias municipales.
En el cas que es realitzen fixacions en la via pública, s'haurà d'aportar el justificant d'haver constituït la fiança
corresponent pels possibles desperfectes sobre l'espai públic, per un valor de 300 euros fins a 4 vetlladors i 50 euros
per cada vetllador addicional, fins a 600 euros. Aquesta fiança no serà exigible en el cas que el Assegurança de
Responsabilitat Civil, incloga els danys possibles que s'hi puguen produir a la via pública, especialment al subsòl. / En el
supuesto de que se realicen anclajes en la vía pública, se deberá aportar el justificante de haber constituido la fianza
correspondiente por los posibles desperfectos sobre el espacio público, por un valor de 300 euros hasta 4 veladores y
50 euros por cada velador adicional, hasta 600 euros. Esta fianza no será exigible en el caso de que el Seguro de
Responsabilidad Civil, incluya los posibles daños que se puedan producir a la vía pública, especialmente al subsuelo.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa de que les dades personals facilitats seran incorporats i tractats en un fitxer titularitat de
l'Ajuntament de El Fondó de les Neus. Estes dades podran ser utilitzats pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. Pot exercitar els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, per mitjà de comunicació escrita dirigida al Registre de l'Ajuntament de El Fondó de les Neus. / En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa de que los datos personales facilitados serán incorporados y tratados en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Hondón de las Nieves. Estos datos podrán ser utilizados por el
titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación escrita dirigida
al Registro del Ayuntamiento de Hondón de las Nieves.

