SOLICITUDE: AUTORIZACIÓN PARA
VAO/PASAXE
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:

NIF/NIE:

ENDEREZO:

CONCELLO:

PROVINCIA:

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:

CONCELLO:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

ENDEREZO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA:

SOLICITA

AUTORIZACIÓN PARA VAO/PASAXE
DEDICADO A:

Garaxe privado
Garaxe público
Comercio ou industria:
Limitado
Permanente
O local dispón de ______________m2 de superficie e capacidade para___________vehículos.
A lonxitude da pasaxe será de___________metros.
Precisa rebaixar o bordo en _________metros.
Non precisa realizar obras.
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

XENÉRICA PARA VAOS/PASAXES:

• Plano de situación da cartografía municipal.
• Plano ou fotografía da fachada do inmoble con acoutamento expreso da entrada para a que se
solicita o vao.

ESPECÍFICA PARA VAOS/PASAXES PERMANENTES:

• Plano de planta e número de prazas existentes por planta.
• Licenza de 1ª utilización, cando nelas conste expresamente o uso de garaxe ou, de ser o caso, a
licenza correspondente que lle permita tal uso, cando se trate de edificacións con licenza posterior ao
ano 1980.
• Licenza de obras na que conste o uso do local para garaxe ou, de ser o caso, a licenza
correspondente que lle permita tal uso, cando se trate de edificacións anteriores ao ano 1980 e
posteriores ao ano 1969.
• Declaración xurada de que a edificación é anterior ao ano 1969, no suposto de que, por ser de
data anterior, a edificación careza de licenzas de obras.

ESPECÍFICA PARA VAOS/PASAXES COMERCIAIS:

• Plano de planta con indicación da superficie ocupada para o aparcadoiro ou zona de carga e
descarga.
•

Licenza municipal de apertura.

Cando os documentos esixidos sexan expedidos polo Concello de Lugo, a súa achega poderá
suplirse cando a persoa interesada así o faga constar e facilite os datos necesarios para a
localización e verificación da súa existencia por parte da Administración.

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.

