Informació sobre les sol·licituds d’autorització d'instal·lació de terrassa
en la via pública amb finalitat lucrativa 2021
Normativa municipal:
• Ordenança Municipal reguladora de la instal·lació de terrassà amb finalitat
lucrativa en la via pública, BOP d’Alacant núm. 194 de 10 de octubre de
2014.
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2014/10/10_194/2014_018359.pdf
• Ordenança Fiscal reguladora de la taxa perr la instal·lació de terrassà amb
finalitat lucrativa en la via pública, BOP d’Alacant núm. 127 de 8 de juliol de
2020.
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/07/08_127/2020_005626.pdf
Documentació a presentar:
• Sol·licitud en model normalitzat.
• Fotocòpia de: (indiqueu-ne quin document).
(Nota.- Si es tracta de sol·licitud reiterada i no han hagut canvis, no es
necessària esta documentació)
□ llicència municipal d’obertura per a l’activitat
□ instrument d’intervenció ambiental que la substituïsca
□ canvi de titularitat de l’establiment
□ declaració responsable.
• Justificant del pagament dels tributs corresponents a
l’ocupació
(Nota.- Per a l’exercici 2021 exempt)
• Justificant d’assegurança que acredite la cobertura de riscos per
responsabilitat civil de la instal·lació (preferiblement en model normalitzat)
• Autorització dels propietaris i/o inquilins de l’edifici on es col·locarà la
terrassa, si no és davant la façana de l’establiment.
(Nota.- Si es tracta de sol·licitud reiterada i no han hagut canvis, no es
necessària esta documentació)
• En el cas d’instal·lació d’estufes: memòria tècnica subscrita per tècnic
competent.
• En el cas d’instal·lació de tendals o carpes: memòria tècnica subscrita per
tècnic competent.
Períodes per als que es pot sol·licitar:
•
•

Anual amb la mateixa o distinta ocupació per a cadascun dels períodes.
O be per períodes:
1º de gener a març
2º de abril a setembre
3º de octubre a desembre
Ayuntamiento de Muro de Alcoy
Placeta Molina, 4, Muro de Alcoy. 03830 Alicante. Tfno. 965530557

Nota.- Al tractar-se d’una ocupació del domini públic no es pot instal·lar la
terrassa fins que no s’obtinga la corresponent autorització municipal

Presentació:
La sol·licitud i documentació necessària que s’adjunte haurà de presentar-se:
• Les persones físiques ho poden fer presencialment o de manera telemàtica.
• Les jurídiques sols telemàticament.
Seu electrònica de l’Ajuntament de Muro de Alcoy:
Así podem efectuar la seua tramitación electrònica:

https://vilademuro.sedelectronica.es – Patrimoni – Sol·licituds de llicència
d’ocupació

Pàgina Web Municipal:
Así poden trobar els models normalitzats
http://www.vilademuro.net/es/oficina-virtual/descarga-de-documentos/
– ocupació domini públic

Ayuntamiento de Muro de Alcoy
Placeta Molina, 4, Muro de Alcoy. 03830 Alicante. Tfno. 965530557

