SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A
L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC AMB TERRASSA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA
OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON TERRAZA

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
www. valencia.es

VP.OC.15

DADES SOL·LICITANT / DATOS SOLICITANTE ( 1 )
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social

Tipus d’identificació / Tipo de identificación (DNI, CIF...) Número

Tipus de persona / Tipo de persona
Física

DADES REPRESENTANT / DATOS REPRESENTANTE
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social

Tipus d’identificació / Tipo de identificación (DNI, CIF...) Número

Jurídica

Tipus de persona / Tipo de persona
Física

DADES DE CONTACTE / DATOS DE CONTACTO
Llengua / Lengua
Valencià
Valenciano

Telèfon / Teléfono

Mòbil / Móvil

Fax

Jurídica

Adreça electrònica / Correo electrónico

Castellà
Castellano

DADES A L’EFECTE DE NOTIFICACIÓ / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Nom de la via / Nombre de la vía

Codi postal / Código postal

Número

Bis

Bloc / Bloque

Escala / Escalera

Província / Provincia

Municipi / Municipio

Planta

Porta / Puerta

Km

País

Autoritze la notificació electrònica com a mitjà de notificació preferent (no és el correu electrònic, es requerix certificat electrònic vàlid)
Autorizo la notificación electrónica como medio de notificación preferente (no es el correo electrónico, se requiere certificado electrónico válido)

FETS I RAONS / HECHOS Y RAZONES
Sóc titular de l’establiment d'hostaleria
Soy titular del establecimiento de hostelería
situat al C/
sito en la C/
referència cadastral
referencia catastral

núm.

n.º
, amb un aforament interior de
, con un aforo interior de

(20 dígits / 20 dígitos)

, una superfície útil del local de
, una superficie útil del local de
2

i desitge instal·lar a l’exterior del dit establiment TAULES I CADIRES, que ocuparan una superfície aproximada de/d’
y deseo instalar en el exterior de dicho establecimiento MESAS Y SILLAS, que ocuparán una superficie aproximada de
figura geomètrica en forma de/d’
figura geométrica en forma de

.

i agrupades en
y agrupadas en

Davall la meua responsabilitat, declare les circumstàncies següents:
Bajo mi responsabilidad, declaro las siguientes circustancias:

1)

Que el període per al qual sol·licite permís és:
Que el período para el que solicito permiso es:

2)

L’amplària de la vorera és de/d’
La anchura de la acera es de

3)

L’espai sol·licitat per a la col·locació de les taules és de/d’
El espacio solicitado para la colocación de las mesas es de

metres de llargària per
metros de largo por

4)

Les taules es col·locaran:
Las mesas van a ser colocadas:

Carrer de vianants
Calle peatonal

5)

La instal·lació disposarà d’:
La instalación dispondrá de:

6)

Les instal·lacions portaran publicitat comercial?:
¿Las instalaciones llevarán publicidad comercial?:

TEMPORADA (març-octubre)
TEMPORADA (marzo-octubre)

ANUAL
ANUAL

metres.
metros.

Adossades al rastell
Adosadas al bordillo

Elements generadors de fred-calor:
Elementos generadores de frío-calor:

Superfície en cm per unitat de para-sol
Superficie en cm por unidad de sombrilla

7)

m,

NO

NO
SÍ

metres d’amplària.
metros de ancho.
Jardí
Jardín

SÍ

Ocupació reduïda especial
Ocupación reducida especial
Tendal:
Toldo:

NO

Superfície en cm per unitat de cadira
Superficie en cm por unidad de silla

SÍ

Obert
Abierto
Tancat
Cerrado

Superfície en cm per cada cara del tendal
Superficie en cm por cada cara del toldo

Si es tracta de pubs o de locals amb ambientació musical, indique si el local disposa d'instal·lació de vestíbul d'entrada amb doble porta de moll de retorn a la
posició de tancada:
Si se trata de pubs o de locales con ambientación musical, indique si el local dispone de instalación de vestíbulo de entrada con doble puerta de muelle de retorno a
posición cerrada:
Mesures alternatives
NO
SÍ
Medidas alternativas

SOL .LICITUD / SOLICITUD
Que se'm concedisca el permís d’instal·lació de taules i cadires i assumisc l'obligació d'abonar les taxes que corresponguen amb antelació a l'entrega de l'autorització.
Que se me conceda el permiso de instalación de mesas y sillas, asumiendo la obligación de abonar las tasas que correspondan con antelación a la entrega de la
autorización.

(1) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers

automatitzats propietat de l'Ajuntament de València i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies
en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant del Registre
Gral. d’ Entrada de l’Ajuntament de València.

València,
Valencia, ...........................................................................
SIGNATURA DE LA PERSONA SOL .LICITANT
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros
automatizados propiedad del Ayuntamiento de Valencia y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las
funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia
presentada ante el Registro Gral. de Entrada del Ayuntamiento de Valencia.
31.10-044

A L'ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Imprimiu 2 còpies: una per a l'administració, l'altra per a la persona interessada Imprima 2 copias: una para la Administración, otra para la persona interesada

DOCUMENTS QUE HAURÀ D’ADJUNTAR-HI
a) Amb caràcter general:

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ ADJUNTAR
a) Con carácter general:

1. Quan la persona sol·licitant siga una persona jurídica o actue per mitjà de
representació, caldrà adjuntar-hi document que acredite la representació que
exercix la persona firmant de la sol·licitud.

1. Cuando la solicitante sea una persona jurídica o actúe mediante representación,
deberá acompañarse documento que acredite la representación que ostenta el
firmante de la solicitud.

2. Document en què conste referència cadastral de l'immoble on s'exercix
l'activitat.

2. Documento en el que conste referencia catastral del inmueble donde se desarrolla
la actividad.

3. Dades identificatives de la llicència d'obertura a nom de la persona o entitat
sol·licitant de l'ocupació, o, si és el cas, acreditació que sustenta el dret a obrir
l'establiment o local d'acord amb el que preveu l'article 9 de la Llei 14/2010, de 3
de desembre, de la Generalitat.

3. Datos identificativos de la licencia de apertura a nombre de la persona o entidad
solicitante de la ocupación, o, en su caso, acreditación de que se ostenta el derecho
a abrir el establecimiento o local de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley
14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat.

4. Declaració responsable d'estar al corrent en els pagaments a l'Ajuntament per
qualsevol concepte i de no tenir cap deutes de cap naturalesa que es troben en
període executiu, amb el compromís de mantindre eixa condició durant tot el
període d'ocupació autoritzat.

4. Declaración responsable de estar al corriente en los pagos al Ayuntamiento por
cualquier concepto, no teniendo deudas de ninguna naturaleza que se encuentren
en periodo ejecutivo, con el compromiso de mantener esa condición durante todo el
periodo de ocupación autorizado.

5. Indicació dels elements del mobiliari que es pretén instal·lar-hi, fotografia d'este i
memòria descriptiva de les seues característiques, que hauran d'ajustar-se a
l'annex II de la present ordenança, a l'efecte de valorar-ne l'adequació amb l'entorn.

5. Indicación de los elementos del mobiliario que se pretende instalar, fotografía del
mismo y memoria descriptiva de sus características, que deberán ajustarse al anexo
II de la presente ordenanza, al efecto de valorar su adecuación con el entorno.

6. Pla a escala en format A4, que arreplegue:

6. Plano a escala en tamaño A4, que recoja:

a) Planta viària de la zona, que haurà de fitar clarament: l'amplària de vorera i la
longitud de la façana del local.

a) Planta viaria de la zona, acotando claramente: el ancho de acera y la longitud de la
fachada del local.

b) Espai i superfície quantificada a ocupar per la terrassa, amb fitació les seues
dimensions, distància al rastell i a la façana.

b) Espacio y superficie cuantificada a ocupar por la terraza, acotando sus
dimensiones, distancia al bordillo y a la fachada.

c) Elements existents a la via pública, com ara arbres, semàfors, papereres,
fanals, armaris d'instal·lació del servici públic, senyals de circulació,
contenidors de fem, bancs, i qualssevol altres que permeten conéixer l'espai
lliure existent per a compatibilitzar la resta d'usos permesos en la via pública
amb la instal·lació pretesa.

c) Elementos existentes en la vía pública, tales como árboles, semáforos, papeleras,
farolas, armarios de instalación del servicio público, señales de tráfico,
contenedores de basura, bancos, y cualesquiera otros que permitan conocer el
espacio libre existente para compatibilizar el resto de usos permitidos en la vía
pública con la instalación pretendida.

b) En el cas què es pretenga instal·lar terrassa en una superfície que excedisca
de l'ample de façana de l'establiment, i s'acomplisquen els requisits establits en
l'article 60 d'esta ordenança. A més de la documentació abans esmentada, haurà
d'acreditar-se, per qualsevol dels mitjans admesos en dret, la conformitat de les
persones o entitats titulars de l'activitat als locals immediatament contigus davant
dels que es pretenga instal·lar la terrassa, i com a màxim un per cada costat. Si algun
o ambdós immobles limítrofs foren una vivenda, vestíbul d'edifici de vivendes, o
local sense activitat, el consentiment haurà de prestar-lo de forma expressa la
persona propietària de l'immoble.
En les comunitats de persones propietàries, la conformitat s'acreditarà per mitjà
d'un escrit firmat per la persona que ocupe la presidència o la persona representant
legal d'aquella.

b) En los supuestos en que se pretenda instalar terraza en una superficie que
exceda del ancho de fachada del establecimiento, y se cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 60 de esta ordenanza. Además de la documentación antes
citada, deberá acreditarse, por cualquiera de los medios admitidos en derecho, la
conformidad de las personas o entidades titulares de la actividad en los locales
inmediatamente contiguos frente a los que se pretenda instalar la terraza, y como
máximo uno por cada lado. Si alguno o ambos inmuebles colindantes fuesen una
vivienda, zaguán de edificio de viviendas, o local sin actividad, el consentimiento
deberá prestarlo de forma expresa el propietario del inmueble.
En los supuestos de comunidades de personas propietarias, la conformidad se
acreditará mediante escrito firmado por la persona que ostente la presidencia o la
persona representante legal de aquélla.

c) En el cas què es pretenga instal·lar en la terrassa tendals, a més de la
documentació abans esmentada:

c) En los supuestos en los que se pretenda instalar en la terraza toldos, además de la
documentación antes citada:

1. Certificat tècnic firmat per persona tècnica competent en què es garantisca la
seguretat i estabilitat de la instal·lació, d'acord amb el dimensionat estructural
realitzat i tenint en compte en el seu càlcul les distintes hipòtesis d'esforços al vent,
pes propi, ancoratges, etc.

1. Certificado técnico firmado por persona técnica competente en el que se garantice
la seguridad y estabilidad de la instalación, en base al dimensionado estructural
realizado considerando en su cálculo las distintas hipótesis de esfuerzos al viento,
peso propio, anclajes, etc.

2. Plans de planta, secció i detalls que definisquen el tendal en tots els seus
components, forma, dimensions, color, material, publicitat, etc.

2. Planos de planta, sección y detalles que definan el toldo en todos sus
componentes, forma, dimensiones, color, material, publicidad, etc.

3. Haurà d'acreditar-se, per qualsevol dels mitjans admesos en dret, la conformitat
del veïnat de la primera planta de l'edifici, quan el tendal es pretenga instal·lar a
una distància inferior a 2,00 metres de la volada de l'immoble.

3. Deberá acreditarse, por cualquiera de los medios admitidos en derecho, la
conformidad del vecindario de la primera planta del edificio, cuando el toldo se
pretenda instalar a una distancia inferior a 2,00 metros del voladizo del inmueble.

d) En el cas què es pretenga instal·lar en la terrassa elements generadors de calor o
fred:

d) En los supuestos en los que se pretenda instalar en la terraza elementos
generadores de calor o frío:

1. Garantia de qualitat i certificat d'homologació de la Comunitat Europea.

1. Garantía de calidad y certificado de homologación de la Comunidad Europea.

2. Contracte amb empresa asseguradora en què es contemple la dita instal·lació
d'estufes a la terrassa.

2. Contrato con empresa aseguradora en el que se contemple dicha instalación de
estufas en la terraza.

3. Si es tracta d'una estufa de propà, a més: contracte amb empresa de
manteniment especialitzada en instal·lacions de GLP i els seus derivats.

3. Si se trata de una estufa de propano, además: Contrato con empresa de
mantenimiento especializada en instalaciones de GLP y sus derivados.

e) En el cas què es pretenga instal·lar la terrassa en espais lliures privats d'ús
públic i domini privat, a més de la documentació abans esmentada, haurà
d'acreditar-se, per qualsevol dels mitjans admesos en dret, l'autorització de qui
posseïsca la propietat d'eixe espai. Quan es tracte d'una comunitat de persones
propietàries, haurà d'aportar-se certificat o còpia de l'acord adoptat per la junta de
persones propietàries per mitjà del que s'autoritze la dita ocupació.

e) En los supuestos en que se pretenda instalar la terraza en espacios libres privados
de uso público y dominio privado, además de la documentación antes citada,
deberá acreditarse, por cualquiera de los medios admitidos en derecho, la autorización
de quien posea la propiedad de ese espacio. Cuando se trate de una comunidad de
personas propietarias, deberá aportarse certificación o copia del acuerdo adoptado
por la junta de personas propietarias mediante el que se autorice dicha ocupación.

f) Pubs i establiments amb ambientació musical:

f) Pubs y establecimientos con ambientación musical:

1. Pla del local en el qual s'assenyalarà el vestíbul d'entrada i memòria d'instal·lació
amb doble porta de moll de retorn a posició de tancada.

1 . Plano del local en el que se señalará el vestíbulo de entrada y memoria de
instalación con doble puerta de muelle de retorno a posición cerrada.

2. En cas de manifesta impossibilitat material d'instal·lar el dit vestíbul, s'acreditarà
tècnicament, i es proposaran mesures alternatives que garantisquen l'aïllament
que exigix, en tot cas, la instal·lació de portes d'entrada al local amb moll de retorn
a posició de tancada.

2. En caso de manifiesta imposibilidad material de instalar dicho vestíbulo, se acreditará
técnicamente, proponiendo medidas alternativas que garanticen el aislamiento que
exige, en todo caso, la instalación de puertas de entrada al local con muelle de
retorno a posición cerrada.

NOTA INFORMATIVA: Les instal·lacions podran portar publicitat comercial les
dimensions de les quals no superen els 5 x 10 cm, excepte en el cas de les ombrel·les,
que podrà ser de fins a 10 x 20 cm i tendals, que podrà ser de fins a 10 x 30 cm per cara.
La terrassa no podrà instal·lar-se fins que s'haja obtingut la corresponent autorització.
La instal·lació de terrasses sense autorització, que supere l'espai, els horaris i el
període autoritzat, constituiran infracció lleu, greu o molt greu de conformitat amb
l'Ordenança Reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal.

NOTA INFORMATIVA: Las instalaciones podrán llevar publicidad comercial cuyas
dimensiones no superen los 5x10 cm, excepto en el caso de las sombrillas, que podrá ser
de hasta 10 x 20 cm y toldos, que podrá ser de hasta 10 x 30 cm por cara.
La terraza no podrá instalarse hasta que se haya obtenido la correspondiente autorización.
La instalación de terrazas sin autorización, que supere el espacio, los horarios y el periodo
autorizado, constituirán infracción leve, grave o muy grave de conformidad con la
Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público Municipal.

