
 
 
SOLICITUDE DE LICENZA DE  
OCUPACION DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL                 
  

 

Concello de Bueu. Rúa Eduardo Vincenti, 8. Departamento de Urbanismo. 
 

 
SOLICITANTE: nome e apelidos ou razón social                                                                                     
 
NIF, NIE ou CIF                                            Enderezo                                                                                                               CP 
 
Concello                  telefono                    e-mail 
 
REPRESENTANTE: nome e apelidos ou razón social                                                                                     
 
NIF, NIE ou CIF                                            Enderezo                                                                                                       CP 
 
Concello                  telefono                e-mail 
 
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Campos obrigatorios para as persoas obrigadas (artigo 14.2 da lei 39/2015): Persoas xurídicas, entidades sen personalidade 
xurídica. Profesionais de colexiación obrigatoria, no exercicio de súa actividade profesional e quen represente a obrigados a relacionarse de forma electrónica. 
Persoas físicas non obrigadas: Cubrir soamente se desexa a notificación electrónica. A elección da notificación por medios electrónicos terá efectos para calquera 
procedemento posterior que o relacione co Concello de Bueu, podendo ser modificado polo interesado en calquera momento. 
 
        SI               NON                                                     Aviso e-mail: 

 

MOTIVO DA SOLICITUDE DE UTILIZACIÓN/OCUPACIÓN DO DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL: 
Valados, puntais, asnillas, andamios e outras instalacións análogas. 
Entullos, areas, materiais de construción, camións, camións guindastre, bombeadores de formigón, grúas móviles,maquinaria, plataformas elevadoras e outros 

medios mecánicos análogos con ou sen matrícula. 
Colectores e sacos para recollida ou depósito de entullos,materiais de construción ou residuos. 
Postos, barracas, casetas de venda, atraccións de recreo,etc. 
Apertura de gabias,calicatas e catas para a instalación e/ou reparación de canos, conducións e doutras instalacións, así como calquera remoción do pavimento 

ou das beirrarúas nas vías públicas de titularidade municipal. 
Actividades recreativas ou espectáculos públicos que ocupen o dominio público local. 
Outros:   

             

DATOS DA OCUPACIÓN: 
 
Emprazamento:                                                                                M2 ou metros lineais de ocupación (segundo corresponda): 
 
Tempo de ocupación solicitado:  
 
De ser o caso, número do rexistro de entrada/expediente de comunicación previa de obras/licenza de obras/declaración responsable de actividade recreativa-

espectáculo público co que este relacionado: 

 
 
DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR: 
a) Impreso de solicitude debidamente cumprimentado. 
b) No seu caso , xustificante do ingreso de autoliquidación da taxa correspondente. 
c) No seu caso, documentación acreditativa do depósito dos avais/fianzas que se estipulen para garantir os posibles danos na vía pública ocasionados por causa da 

ocupación. 
d) No seu caso, póliza de seguro de responsabilidade civil, e xustificante de pago da prima correspondente, que acredite que o mesmo estará vixente durante o 

tempo da ocupación. 
e) No seu caso, copia das autorizacións, concesións ou informes sectoriais cando sexan legalmente esixibles. 
f) Documentación mínima esixible nos seguintes casos: 
1.Andamios, valados, puntais e asnillas e outras instalacións análogas: 
- Plano a escala da superficie a ocupar e plano de situación. 
- Póliza de seguro de responsabilidade civil, e xustificante de pago da prima correspondente, que acredite que o mesmo estará vixente durante o tempo da   

ocupación. 
- Certificado de Homologación dos andamios. 
- Certificado de experiencia en montaxe de andamios. 
- Dirección facultativa xustificada que garanta, unha vez instalado o elemento, o seu correcto montaxe, funcionamento e seguridade do mesmo, así como a súa 

zona de influencia. 
2 Camións, camións guindastre, bombeadores de formigón, grúas móviles,maquinaria, plataformas elevadoras e outros medios mecánicos análogos con matrícula: 
- Plano a escala da superficie a ocupar e plano de situación. 
- Documentación da maquinaria, plataforma elevadora ou medio mecánico análogo con matrícula (exem. Certificado CE ou Certificado de homologación). 
- Póliza do seguro de responsabilidade civil, e xustificante de pago do último pago da prima correspondente, que acredite que o mesmo estará vixente durante o 

tempo da ocupación. 
- Dirección facultativa xustificada que garanta, unha vez instalado o elemento, o seu correcto montaxe, funcionamento e seguridade do mesmo, así como a súa 

zona de influencia. 
3 Maquinaria, plataformas elevadoras e outros medios mecánicos análogos sen matrícula: 
- Plano a escala da superficie a ocupar e plano de situación. 
- Documentación do vehículo que transporte a maquinaria, plataforma ou medio mecánico análogo. 
- Documentación da maquinaria, plataforma elevadora ou medio mecánico análogo sen matrícula (exem. Certificado CE ou Certificado de homologación). 
- Póliza do seguro de responsabilidade civil, e xustificante de pago do último pago da prima correspondente, que acredite que o mesmo estará vixente durante o 

tempo da ocupación. 
- Dirección facultativa xustificada que garanta, unha vez instalado o elemento, o seu correcto montaxe, funcionamento e seguridade do mesmo, así como a súa 

zona de influencia. 
- Certificado técnico sobre o cumprimento e superación da revisión anual da maquinaria, plataformas elevadoras e outros medios mecánicos análogos que se 

pretendan utilizar, xustificativo de que o mesmo está en perfecto estado e reúne as condicións precisas para o seu montaxe e utilización. 
g) Calquera outra documentación que veña esixida pola normativa de aplicación. 
 



 
 
SOLICITUDE DE LICENZA DE  
OCUPACION DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL                 
  

 

Concello de Bueu. Rúa Eduardo Vincenti, 8. Departamento de Urbanismo. 
 

 
 
Fun informado de que esta Entidade vai tratar e gardar os datos achegados na instancia e na documentación que a acompaña para a realización de actuacións 
administrativas. 
 

Información básica sobre protección de datos persoais: 
Responsable Concello de Bueu 
Finalidade Tramitar procedementos e actuacións administrativas. 
Lexitimación Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos outorgados a esta Entidade. 
Destinatarios      Cederanse datos, no seu caso, a outras Administracións Públicas e aos Encargados do Tratamento dos Datos. Non hai previsión de 

transferencias a terceiros países. 
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información adicional. 
Información 
Adicional 

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección https://bueu.sedelectronica.gal/privacy 
 

 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZA aos efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, a esta administración á comprobación telemática con outras Administracións 

Públicas de datos declarados e demais circunstancias relativas á instancia presentada. 
 
Bueu, a               de                                               de 20 
 

 
 
 
 
Sinatura de quen solicita: 
 

 


