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

514 L-SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS MENORES POR
ACTUACIÓN COMUNICADA EN LOCAIS COMERCIAIS
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:

5

OBRAS SOLICITADAS:
Fachadas e medianeiras:
□Branqueo, revoco ou pintado de paramentos, pintado de portas, fiestras, beirados, enreixados e balcóns
□Inspección e revisión de fachadas e medianeiras e reparacións puntuais que non supoñan cambio dos materiais de acabado da fachada
□Branqueo o pintado, con cores claras ou acordes coa contorna, das medianeiras
□Colocacións de cristais, reparación puntual e parcial dos elementos da fachada e das medianeiras
Cubertas, canles e baixantes:
□Inspección e reparación puntual dos elementos da cuberta (antenas individuais ou colectivas, chemineas...)
□Limpeza e/ou reposición puntual de tellas deterioradas ou rotas e, en xeral, reparación puntual e parcial do material da cuberta en mal estado, así
como reposición ou reparacións de canles e baixantes
Pasaxes permanentes dos vehículos:□Reposición da sinalización autorizada que se atope deteriorada

Baixos das edificacións, limpezas de soares, mantemento dos espazos libres privados das parcelas:
□Mantemento ou reparación dos cerramentos dos baixos de edificacións desocupados
□Limpezas e pequenas reparacións de conservación e mantemento de soares e espazos libres das parcelas edificadas
Rótulos e toldos: □ Limpeza e adecentamento dos toldos e rótulos instalados con licenza que se atopen deteriorados segundo as ordenanzas municipais
Obras menores de conservación no centro histórico, en edificio sen declaración expresa de BIC:
□Hidrolimpezas parciais de fachada con auga a baixa presión controlada, sen produtos químicos e sen alterar as condicións físicas dos materiais e
hidrofugación parcial de fachadas, tratamentos impermeabilizantes, incoloros, con produtos estables
□Colocación de cristais sen troco de perfilería da carpintería
□Limpeza e pintado da carpintería e cerrallería exterior e das canles e baixantes existentes en situación de deterioro, que se reporá en pedra, cinc ou
materiais tradicionais
□Substitución de tellas deterioradas ou rotas por outras da mesma tipoloxía

Obras menores interiores en locais comerciais:
□Obras de decoración e pintura interior
□Levantados/demolicións e substitucións dos materiais de acabado, tales como pavimentos, solados, alicatados, revestimentos, lucidos, azulexados e chapados
□Demolición e substitución de falsos teitos
□Substitución de carpintaría e do acristalamento interior
□Pequenas reparacións, substitucións e instalacións parciais da rede eléctrica, da fontanería, da calefacción, dos radiadores, do mobiliario , dos
sanitarios ou dos seus accesorios
□Obras menores de supresión de barreiras arquitectónicas que permitan converter as vivendas en accesibles ou practicables ou mellorar as
condicións de accesibilidade

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR (salvo identificación exacta doutro expediente no que figure: ______________________________)
□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
□Plano de situación e localización do inmoble no que se solicita a obra
□Orzamento debullado ou por partidas das obras que se pretenden executar, que deberá ter en conta a ordenanza fiscal en vigor
□Fotografías do estado actual do inmoble, exteriores ou interiores, segundo proceda
□Copia da licenza municipal de vao permanente, de ser o caso
□Copia da licenza municipal de instalación do toldo ou rótulo, de ser o caso
□Copia da licenza municipal de apertura do local comercial

□Nas obras exteriores en fachadas e cubertas, indicar o MEDIO AUXILIAR A EMPREGAR_______________________________________________
A persoa solicitante DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE que é certo canto subscribe e que achega todos os documentos que
relaciona.
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. Telf. 986 804 327

AO ALCALDE DE PONTEVEDRA

