Rexistro

CONCELLO DE CUNTIS
SOLICITUDE DE LICENZA PARA OBRA MAIOR
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

DNI-NIF/CIF/NIE

DIRECCIÓN

TELÉFONO E CORREO ELECTRÓNICO

NOME, APELIDOS E DIRECIÓN DO REPRESENTANTE
SITUACIÓN DAS OBRAS E NÚMERO DE REFERENCIA CATASTRAL.
PROPIETARIO DA PARCELA OU EDIFICACIÓN

TELÉFONO

DESCRICIÓN DAS OBRAS:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA











DNI do/a solicitante e no seu caso do representante con autorización escrita ou copia do poder para representalo.
2 copias do proxecto de execución subscrito por técnico competente e visado polo correspondente colexio profesional.
Oficios de dirección de obra visados e de Coordinación de Seguridade e Saúde, cando sexa preciso.
Certificado Catastral, título de concentración parcelaria ou nota simple do Rexistro da Propiedade que acredite a superficie da
parcela.
Plano de emprazamento sobre copias da cartografía municipal (escala 1:500) marcando a situación da parcela e asinado polo
solicitante (deberase incluír no proxecto).
Cuestionarios de estatística de edificación visados.
Fotos da parcela ou edificación existente.
No caso de precisar a ocupación da vía pública, deberase solicitar simultaneamente a esta solicitude a autorización
correspondente.

Obras incluídas:
Obras de nova planta de calquera superficie como vivendas unifamiliares, edificios de vivendas, galpóns ou alpendres, naves, derrubas, etc.
Rehabilitacións nas que se incremente o volume ou se fagan obras estruturais.Muros de contención de terra.
Se o uso da edificación é industrial ou comercial deberá presentar a correspondente solicitude de licenza de apertura, declaración
responsable ou comunicación previa.
Se existe parcelación ou segregación, deberá solicitarse a oportuna licenza, previa ou simultaneamente con esta, no correspondente
impreso.
Se o proxecto que se presenta é unha reforma ou ampliación dunha construción existente indicarase a súa licenza.
Nas obras que se presenten en solo de núcleo rural deberá presentarse compromiso de conexión aos servizos urbanísticos existentes no
núcleo.
Nas obras situadas en solo rústico deberán incluír a documentación requirida na Circular informativa 2/2003, do 31 de xullo, sobre o
réxime de autorizacións en solo rústico.

O/A asinante, do/a que se indican os seus datos persoais, SOLICITA que se lle conceda Licenza para as actuacións que se
sinalan e declara baixo a súa responsabilidade ser certos os datos que presenta.
Cuntis, ……… de ………………………………… de 20
Asdo.- ______________________
O/A asinante
SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CUNTIS.
Aos efectos do previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e no Real
Decreto 1720/2007 de 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, o
CONCELLO DE CUNTIS infórmalle que os datos facilitados por vostede serán incluídos nun ficheiro denominado SERVIZOS DO
CONCELLO coa finalidade de xestión e prestación de servizos do concello. Os datos serán cedidos a outros Órganos da
Administración do Estado, Autonómica ou Local, Bancos, Caixas de Aforro e Caixas Rurais nos supostos previstos legalmente.
Pode exercitar os dereitos que lle asisten de acceso, rectificación, cancelación e oposición tanto en relación co tratamento de
datos realizado por CONCELLO DE CUNTIS dirixindo unha comunicación escrita a praza da Constitución, 4, 36670, Cuntis
Pontevedra, achegando fotocopia de DNI ou documento análogo.

