Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os sus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados ós correspondentes ficheiros do
Concello de Pontevedra. En calquera momento poderá exercitar os dereiros de acceso, cancelación, rectificación e oposición, comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro Xeral do Concello

501-SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS
SOLICITANTE:

NIF/NIE_________________Nome e apelidos/razón social__________________________________________________
Enderezo: rúa, lugar___________________________________________________ CP __________________________
Concello ______________________________ Tlf. Móbil ______________________Tlf./fax ________________________
REPRESENTANTE (CANDO PROCEDA):

NIF/NIE:_________________Nome e apelidos/razón social__________________________________________________
Enderezo: rúa, lugar___________________________________________________ CP: __________________________
Concello ______________________________ Tlf. Móbil ______________________Tlf./fax: _______________________
SITUACIÓN DA OBRA: rúa, lugar_________________________________________________________________________________
REFERENCIA CATASTRAL

TIPO DE OBRA:

5

□ OBRA MAIOR

□ OBRA MENOR (Segundo Anexo 1-reverso)

Descrición das obras a realizar____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
ORZAMENTO DE EXECUCIÓN MATERIAL:________________________________________________________________________
DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR (salvo identificación exacta doutro expediente no que figure:____________________________)
En todo caso:
□Fotocopia do NIF/NIE do/a solicitante e, no seu caso, do/a representante
□Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representación expresa para este acto (se procede)
□Xustificante do ingreso da autoliquidación da taxa que corresponda
□Documentación acreditativa da referencia catastral
No caso de obra maior:
□Proxecto técnico asinado por suxeito técnico competente e, no seu caso, co visado colexial correspondente
□Oficio de dirección de obra/dirección da execución/coordinación de seguridade e saúde a nome de persoal técnico competente
□Estudo de seguridade ou Saúde ou Estudo Básico de Seguridade e Saúde, redactado por persoal técnico competente e visado polo
correspondente colexio profesional
□Cuestionario de estatística das edificacións
□En edificacións colectivas, presentarase Proxecto de Infraestrutura de Común de Telecomunicacións, asinado por suxeito técnico
competente e co visado colexial correspondente
□Nos casos de ampliación ou modificacións, copia da licenza de obras anterior
□No caso de existir edificacións na situación que se pretende para as obras novas, deberá solicitarse, previa ou simultaneamente, a
derruba destas, se é preciso
□Documentación acreditativa da titularidade e extensión da finca
No caso de obra menor:
□Esbozo das obras a executar
□Fotografías do estado actual do inmoble
□Planos do estado actual e do estado reformado
□Plano de situación e localización do inmoble no que se solicita a obra
□Licenza de apertura, edificación ou primeira ocupación
□Orzamento debullado ou por partidas das obras que se pretenden executar
□Fotocopia dos títulos de propiedade
□Copia da licenza de primeira ocupación, edificación e/ou apertura
A persoa solicitante DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE que é certo canto subscribe, achega todos os
documentos que relaciona e SOLICITA a presente LICENZA DE OBRAS.
AUTORIZA aos efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, a esta Administración, á comprobación telemática
con outras Administracións Públicas dos datos declarados e demais circunstancias relativas á presente instancia.
Pontevedra, ___de___________de____
Sinatura:

Servizo de Urbanismo, Medio Ambiente e Patrimonio Histórico Churruchaos, 2. Atención ao público: Luns a venres de 9 a 13,30h. Tlf. 986 804 327

AO ALCALDE DE PONTEVEDRA

501 SOLICITUDE DE OBRAS
Anexo I
OBRA MENOR:

Obras e instalacións de técnica simple e escasa entidade construtiva e económica que non supoñan alteración do

volume, do uso, das instalacións e servizos de uso común e don número de vivendas e locais, nin afecten ao deseño exterior, á cimentación,
á estrutura ou ás condicións de habitabilidade ou seguridade dos edificios ou instalacións de todas as clases.
En ningún caso se entenderán como tales os parcelamentos urbanísticos, os muros de contención, os peches con muros de fábrica de
calquera clase, as intervencións en edificios declarados bens de interese cultural ou catalogados e os grandes movementos de terra.

OBRA MAIOR: Obras ou instalacións que non estean incluídas na categoría de obras menores e que necesitan proxecto técnico.

