
 
 
 

                                                                              
 

SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TERRAZAS 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA 
 

    Nome ou razón social e dirección do local do establecemento hostaleiro desde o que se atenderá a terraza 
solicitada. 
    Fotocopia da autorización de apertura do local ao que se refire o apartado anterior e, se aínda non se conta 
con ela, indicación do rexistro e da data na que se solicitou. 
    Situación exacta do espazo que se pretende ocupar con mención do nome da vía pública onde se atopa. 
    Extensión da superficie en metros cadrados da terraza e máis do local principal. 
    Superficie que se solicita, número de veladores e aforo, así como, no seu caso, os demais elementos que se 
pretendan instalar (macetóns, mamparas, parasoles…). 
    Plano de situación da cartografía municipal a escala 1:2000. 
    Plano acotado da superficie que se pretende ocupar pola terraza a escala 1:100, no que se reflictirá a 
situación do local do que depende, a dos elementos que comporán a terraza, os espazos libres, largo da 
beirarrúa ou do espazo de que se trate, franxas de itinerario peonil, distancias ás fachadas e bordos, elementos 
urbanos que existan na zona (árbores, papeleiras, farois) e demáis aspectos relevantes para comprobar que se 
adecúa ás determinacións desta ordenanza. 
    Fotografía da fachada do local e do espazo exterior onde se pretende instalar a terraza. 
    Catálogo comercial ou, se fose un deseño orixinal, planos dos elementos que se pretenden instalar. 
    Xustificante de que o seguro de responsabilidade civil do local extende a súa cobertura á terraza. 
    Previamenta á resolución de autorización, procederase á liquidación definitiva das taxas polo aproveitamento 
especial pretendido, segundo resulte por aplicación da correspondente Ordenanza Fiscal. 
 

   Ordenanza reguladora da actividade de ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras [BOP Pontevedra 19/10/16] 

 
Vilagarcía de Arousa,          de                            de 20 
 
 

(Sinatura solicitante)                                                                    
 
 

 

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Vilagarcía de Arousa 
 
 

EXPÓN  

Que é titular do establecemento ____________________________________________________________ 
 
Situado en ________________________________________________________________________________________ 

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito 
confidencial. Poderán ser incorporados aos ficheiros relacionados con este trámite. En calquera momento vostede poderá exercitar o seu dereito de acceso, 
cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito, que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello. 

E SOLICITA  

Que dando por admitida esta instancia, con todos os documentos reseñados, e previo os trámites pendentes, 
lle sexa concedida a autorización municipal de ocupación de mesas e cadeiras. 

  Nome e apelidos/ Razón Social                                    DNI–NIF/ CIF/ NIE 
 

 
 Rúa                                                        Teléfono 
 
 

  Municipio                                                      Provincia                              C.P. 
 postal              
 

  E-mail 
 
 
 

  

  

  

 

 

INTERESADO 
 

  Nome e apelidos/ Razón Social                                    DNI–NIF/ CIF/ NIE 
 

 
 Enderezo                                          Municipio 
 
 

  Teléfono     E-mail 
 postal              
 

  
 
 
 

  

  

   

REPRESENTANTE 
 

EXPTE. Nº 
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