DR-OMT-01
Declaració Responsable simultània del sol·licitant i del tècnic/a respecte la correcta estabilitat
de para-sols, suports i ancoratges per la sol·licitud de llicència de terrassa.
Article 20.2 de l’Ordenança de Terrasses aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 20 de desembre de 2013.

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i Cognoms:

Núm. DNI:

en qualitat de:

 Sol·licitant
 Representant legal o apoderat de:
(Únicament en cas que el sol·licitant sigui persona jurídica)

DADES DEL TÈCNIC/A
Nom i Cognoms:

Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

 Arquitecte
 Arquitecte tècnic
 Altres (especificar):

 Enginyer

 Enginyer tècnic

IDENTIFICACIÓ DE LA TERRASSA
Adreça:
Nombre de para-sols sol·licitats:
Tipus de para-sol amb ancoratge físic al paviment:

 Suport centrat  Suport excèntric

DECLAREN sota la seva responsabilitat que,
El disseny del para-sol, suport i ancoratge així com la seva col·locació a l’espai públic tenen les
suficients garanties d’estabilitat per romandre instal·lats i desplegats a l’espai públic amb velocitats
del vent iguals o inferiors a 80 Km/h.
En cas de previsions de superar-se aquesta velocitat, el titular es compromet a no instal·lar-los o
procedir al plegat i/o a la retirada immediata dels para-sols.
El material tèxtil del para-sol disposa de la certificació conforme es considerat material no
propagador de la flama.
I als efectes oportuns es signa,
A Barcelona, a ___ de __________ de 20__
SIGNATURA SOL·LICITANT

SIGNATURA TÈCNIC/A

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part,
s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la
denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada. Tot això, sens perjudici de les
responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona declarant.

MODEL NORMALITZAT DR-0MT-01-2015: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa
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