
Solicitude de Autorización para a
Ocupación (Temporal) da Vía

Pública

Sede electrónica
Concello de Mugardos

Avenida de Galicia, 45 15620 Mugardos - A Coruña
Tlf: 981 470 338 - correo@concellodemugardos.

CANLE DE NOTIFICACIÓN

Notificación Postal Notificación Telemática

DATOS DA SOLICITUDE

NIF Primeiro Apelido Segundo ApelidoNome

Correo Electrónico Notificar aTeléfono

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)

DATOS DO INTERESADO

NIF Primeiro Apelido Segundo ApelidoNome

Correo ElectrónicoTeléfono



Solicitude de Autorización para a
Ocupación (Temporal) da Vía

Pública

Sede electrónica
Concello de Mugardos

Avenida de Galicia, 45 15620 Mugardos - A Coruña
Tlf: 981 470 338 - correo@concellodemugardos.

OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA

Emprazamento

Tipo de ocupación

Finalidade da ocupación

Condicións para a ocupación

Observacións

Lonxitude que se vai ocupar (m) Ancho que se ocupará (m) Superficie que se vai ocupar (m2)

Data de inicio Data de fin Duración ocupación

Material prestado para a ocupación Data devolución material prestado Importe do aval requirido

DOCUMENTACIÓN ADXUNTA



Solicitude de Autorización para a
Ocupación (Temporal) da Vía

Pública

Sede electrónica
Concello de Mugardos

Avenida de Galicia, 45 15620 Mugardos - A Coruña
Tlf: 981 470 338 - correo@concellodemugardos.

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.concellodemugardos.gal/opencms/gl/sobrelasede/proteccion_datos/


•

•

•

•

•

Anexo Informativo 
 

 

Descrición 
O procedemento de "Autorización para a ocupación da vía pública" ten como obxecto regular as ocupacións temporais das vías públicas con

contedores ou cubas, protección de obras, estadas e provisións de materiais con ocasión da realización de calquera obra ou traballo. 

 

 

Documentación 
Solicitude de autorización para a ocupación da vía pública. 

No caso de montaxe de andamios achegar estudio básico de seguridade e saúde de montaxe e desmontaxe de andamios. 

Informe da Policía Local onde consten os metros de ocupación e o tempo da mesma. 

Licenza de obras (se procede). En caso de obra nova/obra maior, achegarase a correspondente licenza acreditativa de que se están a realizar

obras que motiven a necesidade da ocupación da vía pública (fotocopia da licenza). 

Xustificante de pago da taxa segundo a ordenanza vixente. 


