Sol·licitud d'emplaçament de terrassa de bar
1. Dades de la persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:

N.R.T.:

Adreça:
CP i població:
Nom i cognoms del representant legal:
Adreça electrònica:

Tel. fix/mòbil:

Nom de la persona de contacte:
Adreça electrònica:

Tel. fix/mòbil:

2. Dades bancàries
Entitat bancària:

Compte IBAN: AD

Titular del compte:

3. Característiques
Nom del negoci:
Adreça:
CP i població:
Superfície a ocupar:
Mesos de l'ocupació:

4. Data i signatura
Escaldes-Engordany,
Signatura de la persona que sol·licita

d

de

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

•
•
•
•
•
•
•

Còpia de l'autorització d'exercici d'activitat.
Relació i descripció detallada dels elements del mobiliari previst per instal·lar a la terrassa.
Plànol de situació amb la plaça, el carrer o l'espai públic on es detalli l'espai i la superfície exactes per a l'ocupació
de la terrassa.
Pòlissa de responsabilitat civil per danys a tercers.
Fiança bancaria per un import de 600€, a favor del Comú d'Escaldes-Engordany i amb una vigència igual a la
durada de la llicència, destinada a respondre dels eventuals danys que es puguin produir al moble urbà, i/o les
instal·lacions urbanes i la via pública en general.
Autorització del propietari del local i de l'establiment contigu, si és el cas.
En les estructures propietat del Comú situades a la plaça Coprínceps i al Carrer Sant Antoni, a més de la
documentació anterior, hauran d'acompanyar:
◦ Una pòlissa de responsabilitat civil per danys a tercers, amb un límit mínim de 600.000€ sobre l'estructura,
d'una vigència igual a la durada de la llicència.
◦ Una fiança bancaria a favor del Comú per un import equivalent al 30% del valor del material i instal·lacions de
la terrassa, amb una vigència igual a la durada de la llicència, destinada a la cobertura dels danys que se'ls hi
pugui ocasionar.

Legislació aplicable
•

Reglament sobre instal·lació de terrasses a les places, els carrers i els espais públics publicat al BOPA. www.e-e.ad

•

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, titular i responsable del
mateix; que prendrà mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els
seus drets d'accés i certificació sempre que la legislació vigent no disposi el contrari a l'adreça de correu electrònic
comu@e-e.ad o bé directament al servei de tràmits de l'edifici administratiu del Comú.

