(SELO DO REXISTRO)

SOLICITUDE DE OCUPACIÓN
DA VÍA PÚBLICA

SOLICITANTE(1)
APELIDOS

NOME

DNI / NIF

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
RÚA, AVENIDA, PRAZA...

NÚM.

LOCALIDADE

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

CONCELLO
TELÉFONO

REPRESENTANTE (se é o caso)(2)
APELIDOS

NOME

ENDEREZO

LOCALIDADE

PROVINCIA

DNI / NIF

CONCELLO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

TIPO DE INSTALACIÓN PARA A OCUPACIÓN (sinalar o que corresponda)

Valado

Estada

Guindastre

Contedor

Terraza

Outros:

DATOS DA OCUPACIÓN

Situación:
Lonxitude ou superficie ocupada:
Período aproximado da ocupación:

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR CON ESTA SOLICITUDE

-

Xustificante de deposito de fianza para responder dos bens públicos.
Memoria descritiva das obras, instalación e plano de localización e situación.
Orzamento ou custo.
Póliza de responsabilidade civil e xustificante da súa vixencia (último recibo de pagamento ou
certificación de que a póliza está en vigor).
- Oficio mediante o cal se acredite a existencia da dirección técnica.
- Xustificante de que se obtivo previamente a licenza para as obras ou a actividade.

A persoa que asina este documento PIDE que se lle conceda a
licenza obxecto desta solicitude e declara que son certos os datos que
indica.

O Grove,

de

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU DA PERSOA QUE O/A REPRESENTA

de 20

(1) Deberá achegar unha fotocopia do documento de identidade de quen solicita.
(2) No caso de actuar en representación, fotocopia dos documentos de identidade do/a representante e do/a solicitante, coa
autorización escrita deste/a último/a ou copia de poder para representalo/a. Se quen solicita é unha sociedade, débese achegar a
súa escritura de constitución.

ALCALDE DO CONCELLO DO GROVE

____________________
Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos
ficheiros do Concello do Grove relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia a persoa interesada nesta
solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante un escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

