
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, e 
en cumprimento da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais, os datos obtidos desta declaración responsable serán tratados para a 
tramitación da mesma, baixo a responsabilidade da área tramitadora do procedimiento instado  aos indicados fins polo Concello de Lugo e ante quen as persoas afectadas poderán exercer 
os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos mesmos. Así como a posta de reclamacións ante a autoridade de control. O 
tratamento de datos queda lexitimado por obriga legal e o consentimento das persoas interesadas. A presentación desta declaración responsable supón unha clara acción afirmativa en 
relación ao tratamento dos datos persoais incorporados á mesma. Os datos comunicaranse ás unidades administrativas municipais competentes na materia relacionada coa comunicación 
realizada e non poderán ser cedidos a terceiros agás nos supostos previstos na normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal.  
INFORMACIÓN ÁDICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Consultar na folla anexa a este impreso.  

 
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DA INSTALACIÓN DE ESTACIÓNS 

RADIOELÉCTRICAS PARA A PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE 

COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS 

 

 

 

 

 

 

MODELO 266 
               DATOS DO/A INTERESADO/A 

NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL: 
 

NIF/NIE: 

ENDEREZO: 
 

CONCELLO: 

PROVINCIA: 
 

CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (no caso de actuar por medio de representante) 
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL: 
 

NIF/NIE: 

TELÉFONO: 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN: 
 

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
ENDEREZO: 
 

CONCELLO: 

PROVINCIA: 
 

CÓDIGO POSTAL: ENDEREZO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA: 

DATOS DA INSTALACIÓN 

DESCRICIÓN DA INSTALACIÓN: 

LOCALIZACIÓN: SUPERFICIE (m2): 

REFERENCIA CATASTRAL: TÉCNICO/A REDACTOR/A DO PROXECTO OU DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

COMUNICO E DECLARO: 

- Que as características indicadas reflicten fielmente as actividades ou instalacións a desenvolver e as obras a realizar. 

- Que a instalación cumpre coas medidas de seguridade necesarias segundo o disposto na normativa vixente. 

- Que se está en posesión da documentación que acredita o cumprimento dos requisitos esixibles de acordo coa 

normativa vixente. 

- Que se achega toda a documentación preceptiva. 

- Que se realizarán as obras de conformidade co proxecto técnico presentado. 

- Que non se porá en servizo a instalación antes da finalización das obras comunicadas e de dispoñer do Certificado 

Final de Obra e da Autorización de Posta en Servizo da Xefatura Provincial de Inspección de Telecomunicacións. 

- Que se cumpre coa ordenación urbanística de aplicación. 

Lugo, ______ de_______________de____ 
O/A INTERESADO/A OU REPRESENTANTE 

 
NOTA:  no dorso deste impreso indícase a documentación que deberá achegar. 



 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACHEGAR  
 

  Identificación dos interesados mediante Documento Nacional de Identidade ou documento 
identificativo equivalente. 

  Xustificante de pagamento das taxas municipais, en réxime de autoliquidación 

  Proxecto técnico, con planos de localización a escala 1/1.000 da planimetría do Plan xeral de 
ordenación municipal, así como plano no que se localice o local dentro do inmoble no que se 
sitúa, memoria urbanística,  memoria de superficies, memorias e planos técnicos, etc. 

  As autorizacións e os informes sectoriais que sexan preceptivos. 

  Xustificante da aprobación do proxecto da instalación por parte do Ministerio competente na 
materia. 

  Copia da licenza de construción do inmoble no que se sitúa a instalación, se este é posterior ao 
ano 1969; se é anterior, deberá facelo constar expresamente na instancia. 

  Copia da licenza de primeira utilización da edificación, se a obra se finalizou con 
posterioridade ao ano 1977. 

  No caso de que a actividade sexa exercida por unha sociedade ou comunidade de bens, deberase 
presentar copia da súa acta de constitución. 

  No caso de actuar en representación, autorización escrita da persoa solicitante ou copia de poder 
para representala. 

  Declaración dos datos que a xuízo da persoa solicitante gozan de confidencialidade amparada na 
normativa vixente. 

 
 

 
EFECTOS DA DECLARACIÓN RESPONSABLE E COMUNICACIÓN REALIZADA: 
 

 A presentación da declaración responsable habilita a partir dese momento para executar a instalación, non 
prexuzga en modo algún a situación e o efectivo acomodo das condicións da infraestrutura ou estación radioléctrica 
á normativa aplicable, nin limita o exercicio das potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción e 
en xeral, o control que as Administracións teñan atribuidas.  
 
 O incumprimento sobrevido das condicións declaradas ou dos requisitos legais da actividade será causa da 
ineficacia, e habilitarán ó concello respectivo para a súa declaración logo de audiencia do/a interesado/a. 

 
 

 A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, de calquera dato, manifestación ou documento que se 
achega ou incorpora á declaración responsable, determina, logo de audiencia do interesado, a imposibilidade de 
explotar a instalación e a obriga de retirala dende o momento en que teña constancia do feito, sen perxuízo das 
sancións que proceda impoñer por tales feitos. 

 
 

 Quen exerza a titularidade das instalacións deberá garantir que se manterán as mesmas condicións que tiñan 
cando estas foron iniciadas, así como tamén, adaptar as instalacións ás novas condicións que posteriores normativas 
establezan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Para os efectos previstos no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de 
2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre 
circulación destes datos e conforme á Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía 
dos dereitos dixitais, proporciónaselle a seguinte información en relación ao tratamento dos seus datos. 

RESPONSABLE DO TRATAMENTO: 

A información facilitada no formulario é titularidade do Concello de Lugo, domiciliado na Praza Maior, nº 1 27001, 
Lugo. Para calquera información adicional pode realizar calquera consulta a través dos seguintes medios: 

- Teléfono: 982 297 100 

- Correo electrónico: 010@concellodelugo.org 

- Contacto DPD: dpd.lugo@seguridadinformacion.com 

FINALIDADE: 

Tramitación da declaración responsable instada pola/o interesada/o 

LEXITIMACIÓN: 

O tratamento dos datos de carácter persoal achegados queda lexitimado por unha obriga legal, de conformidade co 
artigo 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, 
e atopa o seu fundamento na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas. 

DESTINATARIOS: 

Os datos comunicaranse ás unidades administrativas municipais competentes en dita materia.Non está prevista a 
comunicación de datos a terceiros alleos ao Concello nin a transferencia internacional dos mesmos. 

DEREITOS: 

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se, no Concello de Lugo, están a tratar datos persoais que lles 
atinxan, ou non.  

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos 
inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios 
para o cumprimento dos fins para os que foron recollidos e no cumprimento da lexislación vixente.  

En determinados casos, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos. Nese caso, 
unicamente, conservaranse para o exercicio ou a defensa de reclamacións.  

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas interesadas 
poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. O Concello de Lugo deixará de tratar os datos, agás por motivos 
lexítimos imperiosos ou no exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. A persoa interesada ten dereito a recibir 
os datos persoais que facilitou ao Concello de Lugo nun formato estruturado, de uso común e lectura automatizada. 
Este último dereito limitarase polas seguintes excepcións: 

a) Que os datos sobre os que recae este dereito, fosen facilitados pola persoa interesada. 

b) Que os datos sexan tratados polo Concello de Lugo de forma automatizada. 

Así mesmo ten dereito a retirar o consentimento outorgado, en cuxo caso será efectivo dende o momento no que o 
solicite, sen ter efectos retroactivos, así como o dereito a reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es). 
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