NOME E APELIDOS

D.N.I.

TELEFONO

ENDEREZO
Rúa
Poboación

C.P.

EXPON:
Que desexando ocupala vía publica denominada _________________________________
_____________________________________________, no número _______________________,
nunha lonxitude de ____ metros, e nunha anchura de ____ metros, segundo plano de situación
adxunto por un período de _________, para:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

SOLICITA:
Que previo os trámites e informes pertinentes lle sexa concedido Licencia
Urbanística para levar a cabo as mencionada ocupación, comprometéndose a facer
efectivo en tempo e forma o imposto sobre ocupación de terreos, con mercadorías,
materiais de construcción, escombros, vaias, puntais, aneles, andamios ou outras
instalacións análogas.

En Ares a __________de ________________ 20__

SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE ARES
De conformidade ao disposto en ao 15/1999 de Datos de Carácter persoal, informámoslle que os datos de carácter persoal recollidos neste
documento forman parte dun ficheiro automatizado, propiedade do Concello de Ares, cuxa finalidade é a realización de xestións administrativas.
Vostede podra exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, segundo o disposto na lei, poniendose en contacto con noso
Dpto. de Dereitos ARCO no Enderezo: Praza Constitución, s/n, 15624 – Ares (A Coruña).

INFORME DO APARELLADOR MUNICIPAL
En relación coa solicitude presentada polo interesado no presente
documento,_________________
existen razóns que xustifican a súa execución, polo tanto informo a mesma de xeito___________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________
Ares a __________de ________________ 200_

Técnico Municipal.

ORZAMENTO
LIQUIDACIÓN

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Vista a petición de ocupación de vía publica nos termos expostos anteriormente, visto o
informe técnico, en uso das facultades conferidas pola lexislación vixente veño en autorizar dita
petición prestando conformidade á liquidación.
Ares a __________de ________________ 20__

O ALCALDE

D.S.M
O SECRETARIO

SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE ARES
De conformidade ao disposto en ao 15/1999 de Datos de Carácter persoal, informámoslle que os datos de carácter persoal recollidos neste
documento forman parte dun ficheiro automatizado, propiedade do Concello de Ares, cuxa finalidade é a realización de xestións administrativas.
Vostede podra exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, segundo o disposto na lei, poniendose en contacto con noso
Dpto. de Dereitos ARCO no Enderezo: Praza Constitución, s/n, 15624 – Ares (A Coruña).

