COMÚ D'ORDINO

Sol·licitud de llicència per instal·lar una terrassa a la via pública

1. Dades del Comerç
Nom del comerç:
Adreça:
Adreça electrònica:

Telèfon/fax:

Nom i cognoms o raó social titular:
Representant legal:
Núm. de compte:
(IBAN)

2. Sol·licitud de llicència
Durada:

Anual renovable
Per temporada d'estiu (del 15 de març al 15 d'octubre)
Per temporada d'hivern (del 16 d'octubre al 14 de març)

Nom de l'emplaçament:
Superficie a ocupar:
Observacions:

3. Data i signatura

T3-333

Ordino,
Signatura

d

de

Documentació que cal annexar a la sol·licitud

- Plànol de situació amb la plaça, carrer o espai públic, a escala suficient, indicant la superfície exacta per la instal·lació de la terrassa.
- Plànol de planta i façanes indicant les mesures o fotomuntatge de la instal·lació que es vol realitzar. Cal indicar, si escau, el tipus de
tarima, el tancament i el sistema dancoratge al terra.
- Relació i descripció detallada dels elements del mobiliari, indicant el tipus i el nombre delements (taules, cadires, parasols, dispositius
de climatització, il·luminació, etc )
- Certificat dassegurança de responsabilitat civil sobre la instal·lació i en benefici dels usuaris amb una garantia mínima de 300.000 

Legislació aplicable
Ordinació tributària vigent a la parròquia, publicada al BOPA.
Ordinació de preus públics vigent a la parròquia, publicada al BOPA.
Ordinació de terrasses a la via pública de data 6 de febrer de 2013, publicada al BOPA núm.9 de 13 de febrer de 2013
Als efectes del que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, s'informa que les dades que ens
faciliteu s'incorporaran al fitxer informatitzat del Comú d'Ordino, titular i responsable del mateix; que prendrà mesures necessàries per garantirne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, certificació, oposició i supressió, sempre que la legislació vigent
no disposi el contrari a l'adreça de correu electrònic tramits@ordino.ad o be directament al Servei de Tràmits de l'edifici administratiu del Comú,
la placeta, núm. 1 Ordino.

Informació complementària
- Lhorari de les terrasses és de 9h a 24h. A partir de les 22h sha de tenir cura perquè els usuaris no destorbin la tranquil·litat dels veïns
de la zona.
- En cas de que la terrassa estigui situada fora del casc antic, al costat duna zona de circulació de vehicles cal realitzar obligatòriament
el tancament del perímetre de la terrassa segons el que estableix lOrdinació de terrasses.
- Està prohibida la publicitat al mobiliari a excepció de la del propi establiment.
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-En cas de nevades, el titular de la llicència ha de deixar net lespai de la terrassa en el termini més breu possible.

