SOL·LICITUD INSTALACIÓ TERRASSA HOSTALERIA
Av. Constitució 6
03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

Sol·licitant (1)
NIF/NIE/Passaport

Cognoms i nom o raó social

Domicili

Núm.

Municipi

Província

Telèfon

Escala

Pis

Fax

Porta

CP

Correu electrònic

Domicili de notificació (3)
Domicili

Núm.

Municipi

Província

Telèfon

Escala

Pis

Fax

Porta

CP

Correu electrònic

Dades establiment (3)
Nom de l'establiment

Tipus activitat

Domicili

Núm.

Web

Telèfon

Fax

Escala

Pis

Porta

Correu electrònic

Dades ocupació (4)
Longitud (m)

Ubicació
Període (especificar dies)

Amplada (m)

Superfície (m2)
Total dies

Declara (5)
Que compleix els requisits següents:
■ Tenir les preceptives llicències de l’establiment per al qual demana la terrassa.
■ Tenir l’assegurança de responsabilitat civil en vigor en quantia suficient per a cobrir els riscos que es puguen derivar de la instal·lació i ús
de la terrassa.
■ Complir les condicions establides en l’Ordenança Reguladora per a la Instal·lació de Terrasses.
■ Haver fet efectiu el pagament de la taxa establida per la corresponent ordenança fiscal i presentar el document acreditatiu.

Documentació a adjuntar (6)
■ Croquis de la distribució dels elements que constituiran la terrassa respecte a la línia de façana i zona de pas.

De conformitat amb l’article 2 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Instal·lació de Terrasses d’Hostaleria a la Via Pública de Xixona,
aquesta sol·licitud no es tramitarà si no s’han satisfet les taxes d’aplicació que corresponguen.

Firma
(7)

Altres documents adjunts
Firma

De conformitat amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals incloses en
aquest escrit s'incorporaran al corresponent fitxer de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Xixona per a l'exercici de les seues competències. L'interessat podrà
exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a l'Ajuntament de Xixona, responsable del fitxer. Aquestes dades s'integren en els
corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE XIXONA

Av. Constitució 6
03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

SOL·LICITUD INSTALACIÓ TERRASSA HOSTALERIA
INSTRUCCIONS D'OMPLIMENT

Aquest model podrà utilitzar-lo, si així ho desitja, i sempre que no existisca un
model específic aprovat o normalitzat per a un determinat tipus de sol·licitud o
comunicació. S'haurà d'omplir a màquina o utilitzant bolígraf sobre superfície dura,
en lletra clara i llegible.
A més, li informem que podrà obtindre l’esmentat model en les dependències
municipals o en la pàgina web municipal www.xixona.es.
(1) SOL·LICITANT. Haurà de consignar les seues dades personals.
(2) DOMICILI DE NOTIFICACIO. Si desitja que les notificacions que es
produïsquen en relació a aquesta sol·licitud es dirigisquen a un lloc diferent del
domicili de l’apartat 1 (Sol·licitant) haurà d’indicar el domicili on vol que es
dirigisquen, omplint totes les dades que se sol·liciten.
(3) DADES ESTABLIMENT. En aquest apartat, haurà de fer constar les dades de
l'establiment per al qual sol·licita la instal·lació de la terrassa.
(4) DADES OCUPACIÓ. En aquest apartat, haurà de fer constar les dades
referents a la terrassa a instal·lar.
(5) DECLARA. Aquest apartat ve redactat per l'administració, la persona signant
declara que compleix tots els requisits especificats.
(6) DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR. Aquest apartat ve redactat per
l'administració, el sol·licitant haurá d'aportar la documentació relacionada.
(7) FIRMA. El present escrit haurà de ser subscrit per l’interessat o, si es el cas,
pel seu representant, indicant-hi el lloc i la data en què es presenta. Si s’aporta
documentació adjunta, haurà de relacionar-la de manera numerada en aquest
apartat.

