SOLICITUDE: AUTORIZACIÓN PARA A INSTALACIÓN DE
VALO/ ESTADA/PLATAFORMA ELEVADORA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:

NIF/NIE:

ENDEREZO:
PROVINCIA:

CONCELLO:
CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Autorízolle ao Concello de Lugo para que me informe mediante SMS ou correo electrónico do estado desta
solicitude así como doutro tipo de avisos relacionados que me poidan resultar de interese.
DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (no caso de actuar por medio de representante)
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:
TELÉFONO:

NIF/NIE:
CORREO ELECTRÓNICO:

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN:

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
ENDEREZO:

PROVINCIA:

CONCELLO:

CÓDIGO POSTAL:

ENDEREZO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA:

SOLICITA

Co obxecto de poder realizar as obras amparadas na licenza / comunicación de:
Obra maior núm. _________
Obra menor núm. _________
Consistentes en _____________________________________________________________________.
AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR

Valo
Estada eléctrica monomastro
Estada (modelo europeo)
Plataforma elevadora
Outros: _____________________________________________________
SITUACIÓN:

Praza/Avda./Rúa____________________________________________ núm._________.
Lugar/Parroquia_________________________________________________________.
OCUPACIÓN: _________ metros de ancho por ___________metros de longo.
PERÍODO DE OCUPACIÓN: __________ nº días.
NOTA: por favor, vexa no dorso deste impreso a documentación que deberá achegar con esta solicitude.
Lugo, ______ de_______________de____
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento
serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos
na lei indicada, comunicándollo a este Concello.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ DE ACHEGAR

• Plano de situación do lugar onde se solicita a estada, referido á cartografía do Plan xeral vixente
(que o facilitará o Servizo de Topografía).
• Recibo e póliza de responsabilidade civil ou copia autenticada do recibo e da póliza.
• Documentación técnica, gráfica e documental, axustándose ao regulado no R.d. 2177/04, do 12 de
novembro, R.d. 1215/97, do 18 de xullo, R.d. 486/97, do 14 de abril, e 1627/97, do 24 de outubro,
Ordenanza laboral da construción, vidro e cerámica, Orde do 28 de agosto de 1970. En todo caso,
achegarase o nomeamento dun técnico competente que interveña na dirección técnica de todo o
proceso ao que se refire a lexislación vixente.
Así mesmo, a documentación antes mencionada conterá as medidas correctoras de protección
colectiva necesarias para protexer os viandantes das posibles caídas de material, ferramentas ou
calquera outro elemento á vía pública, avalada e dirixida por persoal técnico competente.
•

Fotocopia da licenza municipal de obra ou da comunicación de obras menores autorizada.

De conformidade co artigo 4.4 epígrafe B), da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas por
aproveitamentos especiais da vía pública, unha vez rematado o prazo de ocupación autorizado, a
persoa interesada deberá solicitar a correspondente baixa da ocupación ou, de ser o caso, solicitar a
correspondente prórroga. De non se cumpriren estes requisitos aplicaranse as recargas do 50% ou
100% establecidas no artigo mencionado.

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento
serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos
na lei indicada, comunicándollo a este Concello.

