
Solicitude de Licenza de
Instalación de Terrazas

Sede electrónica
Concello de Betanzos

Praza Galicia, 1 15300 Betanzos - A Coruña
Tlf. 981 770 011 - correo@betanzos.gal

CANLE DE NOTIFICACIÓN

Notificación Postal Notificación Telemática Notificar a

DATOS DO PRESENTADOR

NIF Primeiro Apelido Segundo ApelidoNome

Correo ElectrónicoTeléfono

Domicilio de Notificación

Concello ProvinciaCódigo Postal

ACTUANDO

Actuando en nome propio Representando, en calidade de

Tipo de Representante:

Posibles valores: (Representante Legal, Titor Legal,
Heredeiro Legal, Alcalde / Concelleiro Delegado, REA -
Rexistro Electrónico de Apoderados, Outros, Certificado
de Representación, Certificado de Representación.
Xestoría )

Empleado de:

DATOS DO INTERESADO

NIF Primeiro Apelido Segundo ApelidoNome

Correo ElectrónicoTeléfono



Solicitude de Licenza de
Instalación de Terrazas

Sede electrónica
Concello de Betanzos

Praza Galicia, 1 15300 Betanzos - A Coruña
Tlf. 981 770 011 - correo@betanzos.gal

EMPRAZAMENTO DO LOCAL /ACTIVIDADE

Nome do establecemento Código IAE

Emprazamento

INFORMACIÓN DO LOCAL/ACTIVIDADE

Referencia Catastral

TERRAZA

Número de mesas Número de cadeiras Espacio ocupado (m2)

Outras instalacións non permanentes

Ocupación Observacións Ocupación

Período de ocupación Observacións Período

Outra

Beirarúa

Anual

Temporada

OUTRAS ACTUACIÓNS



Solicitude de Licenza de
Instalación de Terrazas

Sede electrónica
Concello de Betanzos

Praza Galicia, 1 15300 Betanzos - A Coruña
Tlf. 981 770 011 - correo@betanzos.gal

AUTORIZACIÓNS

Autoriza ao concello o acceso telemático ao Colexio Oficial da Arquitectura Técnica da Coruña (COATAC) para a
obtención do expediente dixital que é obxecto desta solicitude.

Nº visado/Nº rexistro:

Non

Sí

Sí Número de expediente:

Non

Autoriza ao concello o acceso telemático ao Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) para a obtención
dos traballos técnicos dixitais que son obxecto desta solicitude. (Debe estar autorizado na plataforma COAG
Estudio para que o Concello poida descargalo/tramitalo)

Traballos(números):

Non

Autoriza ao Concello ao acceso telemático ao Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de A Coruña
(COETICOR) para a obtención do traballo técnico dixital que é obxeto desta solicitude. (Nota para o Concello:
plataforma de descarga https://coeticor.e-visado.net/validacion.aspx)

Código de validaciónSí

Contrasinal de descarga

DOCUMENTACIÓN ADXUNTA

DATA E SINATURA

EN , A DE DE 20___.

asinado

De acordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais, informámolo/a de que os
datos facilitados serán tratados pola Entidade Local coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de xeito
confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, usando o procedemento de Exercicio de Dereitos da Sede Electrónica.

Máis Información: https://sede.betanzos.gal/opencms/gl/sobrelasede/proteccion_datos/

https://coeticor.e-visado.net/validacion.aspx
https://sede.betanzos.gal/opencms/gl/sobrelasede/proteccion_datos/
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Anexo Informativo 
 

 

Descrición 
A Solicitude de Licenza de Instalación de Terrazas deberá presentarse para solicitar autorización para a instalación de terrazas ao aire libre ou na

vía pública, anexas ao establecemento (art. 41 Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia). 

 

 

Documentación 
NOTA:  A documentación técnica tramitada a través da plataforma de traballos profesionais do COAG ou outros colexios profesionais

non terá que ser achegada; só se terá que indicar na instancia o código correspondente. 

Solicitude de Licenza de Instalación de Terrazas. 

No caso de actuar en representación, copia dos documentos de identidade do representante e o solicitante, coa autorización escrita dese último

ou copia de poder para representalo. 

Referencia ao expediente de apertura e actividade do establecemento principal. 

Plano de situación e a escala da terraza no que se reflicta: o seu emprazamento, a superficie a ocupar, largo e ancho de beirarrúa e distancia ás

paradas de autobuses, ás saídas de emerxencia, aos pasos de vehículos, aos quioscos e aos elementos de mobiliario urbano existentes, e

franxas de itinerario peonil libre. 

Plano de detalle con indicación de todos os elementos de mobiliario e o seu emprazamento, así como a súa clase, número, con especial

indicación de número de cadeiras e mesas, dimensións, superficie a ocupar polos elementos e características destes, consonte determina o

Título III. Incluirase a posición acoutada de posibles arquetas, sumidoiros ou rexistros de subministros básicos. 

Autoliquidación da taxa correspondente. 

Documentación relativa ás características técnicas e medioambientais dos elementos de climatización, calefacción e iluminación, así como

certificados de homologación e revisións dos mesmos. 

Póliza de seguro de responsabilidade civil e incendios en vigor e por prazo mínimo dunha anualidade e xustificante de abono da prima. 

Autorización, no seu caso, de colindantes. 

Documentación relativa ás características técnicas de ramplas e elevadores, así como certificados de homologación e revisións dos mesmos. 

Proxecto de evacuación en caso de terrazas privadas de uso público. 

Acreditación da propiedade ou título xurídico que habilite para a utilización privativa do espazo, en caso de terrazas privadas de uso público. 

Nas terrazas con pechamentos estables ou con elementos permanentes, como tarimas, mamparas, peches, etc., incluirase, ademais, como

documentación específica: 

Memoria detallando:  

As características das súas instalacións. 

Superficie que se vai ocupar e elementos a instalar no interior do pechamento. 

Planos nos que se indiquen de forma inequívoca as dimensións, seccións, andares, alzados laterais, frontal e posterior. 

Sistemas de ancoraxe dos elementos ao pavimento. 

Certificación de técnico competente, visada polo colexio profesional correspondente, acerca da suficiencia da súa estabilidade estrutural e da

adecuación das súas condicións de prevención e extinción de incendios, evacuación, estabilidade e reacción ao lume. Para acceder a esta

información o solicitante poderá autorizar o acceso aos datos que obren en poder da administración municipal ou doutra administración. 

Documento acreditativo da constitución dunha garantía para a reposición do pavimento público ao estado anterior á instalación do pechamento. O

importe desta garantía determinarase en función do custo de reposición do espazo ocupado. 


