SOL·LICITUD TAULES I CADIRES

Imprimir formulario
REGISTRE D'ENTRADA / REGISTRO DE ENTRADA

SOLICITUD DE MESAS Y SILLAS

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

(1)

Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social:

Domicili / Domicilio:

Telèfon / Teléfono:

DNI/NIE/CIF:

Localitat / Localidad:

Fax:

Codi postal / Código postal

Adreça electrònica / Correo electrónico

LOCAL
Nom / Nombre:
Propietari /

Arrendatari /

Propietario

Arrendatario

Domicili / Domicilio:

MITJÀ A EFECTES DE NOTIFICACIÓ / MEDIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Telemàtica a través de / Telemática a través de: http://villanuevadecastellon.sedelectronica.es
(Es requereix certificat digital / se requiere certificado digital)

En paper / En papel

EXPOSE / EXPONE
EXPOSE que assabentat/da de les normes reguladores de la TAXA per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa i la
tarifa aplicable aprovada per l'Ajuntament, amb les següents condicions:
1. Possibilitat de retirada de l'autorització per un temps determinat (actes públics, necessitats de trànsit, etc.)
2. Que l'ocupació de la via pública amb taules i cadires no ha d'ocasionar perjudicis a tercers, ni dificultar el trànsit normal d'aquesta, havent-se de
complir pel/per la sol·licitant de l'autorització l'horari establert a l'efecte per la Conselleria de Presidència. Tampoc ocasionarà cap desperfecte a la
via pública, sent, si hi ha, del meu càrrec en els terminis de l'Ordenança.
3. La quota tributària es calcularà segons estableix l'Ordenança vigent:
6.3 Ocupació anual (aquesta tarifa serà aplicable quan l'ocupació es realitze de forma permanent, tot l'any, amb instal·lacions
ordinàries i específiques indicades per l'Ajuntament).
1. Ocupació amb taules, cadires, butaques, vetllaors, per m² i any: 20,00 €
2. Si, a més a més, tenen para-sols o tendals protectors, sempre que descansen en el sòl o d'altres instal·lacions semblants
per protegir-se de les condicions climàtiques encara que el seu ús siga esporàdic, la quota anterior s'incrementarà en 1,80 €
per m² i any.
3. Ocupació amb altres elements semblants, per m² i any: 20,00 €
Abans del 15 de desembre de cada any, s'haurà de sol·licitar la renovació de l'autorització acompanyant en tot cas còpia de l'assegurança en vigor
per l'import indicar a l'article 8.
4. Acreditació de posseir una assegurança de responsabilitat civil per la quantia indicada al darrere, en funció de l'aforament màxim del local, per un
valor mínim de 300.506,00 € en vigor (còpia de la pòlissa i de l'últim rebut pagat), ampliada expressament, si és el cas, a la terrassa.

SOL·LICITE / SOLICITO
Per tot això sol·licite que em siga concedida autorització per a l'ocupació de la via publica amb taules i cadires d'acord amb les
següents dades:
Dimensions i ubicació / Dimensiones y ubicación
Període sol·licitant /
Periodo solicitud
Núm. m2 amb mobiliari
Carrer / Plaça / Avinguda i Número
Any / Año
SIGNATURA DEL SOL·LICITANT / FIRMA DEL SOLICITANTE
Vva. de Castellón,

Model 040

de/d'

de

Rev. 09/2017

SOL·LICITUD TAULES I CADIRES
SOLICITUD DE MESAS Y SILLAS

Article 8.1.d) de l'Ordenança en vigor. Acreditació d'assegurança de responsabilitat civil en els terminis de l'article 6 i la Disposició Transitòria Sisena
de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics (DOGV 06-03-2003) o la
normativa que la substituesca i les modificacions posteriors. En absència de normativa aplicable, l'assegurança de responsabilitat civil serà com a
mínim de 150.000'00 €.
NORMATIVA ACTUAL a data 2007-03-16 sobre assegurances:
Llei 4/2003 de la Generalitat Valenciana, de 26 de febrer, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics
[DOGV núm. 4.454, de 6 de març]
Article 6. Assegurances
Els sol·licitants de les llicències i autoritzacions previstes en el títol II de la present llei, hauran de subscriure un contracte d'assegurança que cobrisca la
responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers, per l'activitat exercida. Així mateix, quan l'activitat autoritzada se celebre en un local o
establiment públic o instal·lació, aquesta assegurança haurà d'incloure a més el risc d'incendi, danys al públic assistent o a tercers derivats de les
condicions del local o la instal·lació i els danys al personal que hi preste els seus servicis. La quantia d'aquestes assegurances es determinarà
reglamentàriament.
Disposició Transitòria Quarta. Capitals mínims de les assegurances
1. Fins que no es dicte la norma reglamentària prevista en l'article 6 de la llei, en els capitals mínims que hauran de preveure les pòlisses
d'assegurances per a cobrir els riscs derivats de l'explotació tindran la quantia següent, en consideració a la capacitat màxima autoritzada:

Capacitat fins a 50 persones

300.506'00 euros

Capacitat fins a 100 persones

450.000'00 euros

Capacitat fins a 300 persones

600.000'00 euros

Capacitat fins a 700 persones

900.000'00 euros

Capacitat fins a 1.500 persones

1.200.000'00 euros

Capacitat fins a 5.000 persones

1.500.000'00 euros

(1) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers propietat de l'Ajuntament de Vva. de Castellón i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a
l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les competències de la sol·licitud de taules i cadires. 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 General de l'Ajuntament de Vva. de Castellón.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros propiedad del Ayuntamiento de Vva. de Castellón y podrán ser utilizados por el titular del fichero para
el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de las competencias de la soliciud de mesas y sillas. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante e Registro General del Ayuntamiento de Vva. de Castellón.
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