Departamento de Urbanismo
Rúa Madrid, núm. 1
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Tlf. 986 72 00 75 - Fax 986 72 10 22
e-mail:
urbanismo@sanxenxo.org

SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA
Interesado
Nome e apelidos/Razón social

1
Rúa

Escaleira

Núm

CP

Municipio

Provincia

Andar

Porta

Teléfono

/
Correo electrónico

Representante
Nome e apelidos

1
Rúa

Escaleira

Núm

CP

Municipio

Provincia

Andar

Porta

Teléfono

/
Correo electrónico

Datos do terreo ou edificación (consultar recibo do Imposto de Bens Inmobles - IBI)
Referencia catastral

Número fixo (NF)

Parcela

Escaleira

Núm

Rúa
Polígono

Andar

Porta

Paraxe

Propietario da parcela ou edificación

1

Datos do proxecto
Técnico redactor
Orzamento total

Técnico director
Orzamento de execución material

Técnico inspector
Data de redacción do proxecto

Data de visado do proxecto

Descrición das obras

Sanxenxo,

Asinado:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SANXENXO
Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter personal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos
ficheiros do Concello de Sanxenxo relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia o interesado con esta
solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

FORMULARIO PARA CUBRIR COA DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA
Marque os cadros que correspondan en cada caso a documentación que se presenta coa solicitude. No apartado de observacións
indicarase a documentación que non se poida achegar e o motivo.
Advírtese que, de conformidade co disposto no artigo 143.3 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, del Suelo de Galicia e o artigo 353.2.d)
do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o regulamento da Lei 2/2016, presentado o proxecto técnico, o mesmo
adquire a condición de documento público, debendo responder da exactitude e veracidade dos datos técnicos asinados nel, o/a autor/
a a tódolos efectos.

Impreso de solicitude, subscrito polo promotor da obra ou polo seu representante, acreditando en tal caso dita representación
Xustificante do pagamento das taxas municipais.
Fotocopia DNI do solicitante.
Se o solicitante é unha persoa xurídica: fotocopia do DNI do representante, escritura de constitución da sociedade e fotocopia do CIF.
Certificación descritiva e gráfica catastral do inmoble no que se pretenda actuar.
Catro fotografías da parcela e/ou da edificación na que se pretendan realizar as obras.
Proxecto técnico redactado por técnico competente. Nos casos en que así se dispoña pola lexislación vixente, deberá aportarse visado polo
colexio profesional correspondente (en formato dixital).
Proxecto técnico de infraestrutura común de telecomunicacións (no seu caso)
Estudo de seguridade e saúde (básico no seu caso) segundo R.D. 1627/1997, redactado por técnico competente e visado polo correspondente
colexio profesional, no caso de presentar proxecto de execución.
Proxecto técnico da infraestrutura común de telecomunicacións, asinado por enxeñeiro ou enxeñeiro técnico de telecomunicacións, (no seu caso)
Oficio do técnico director das obras.
Oficio do técnico designado para a execución das obras.
Oficio de nomeamento do técnico encargado da coordinación da seguridade e saúde.
Copia da escritura de propiedade do inmoble.
Autorización e/ou informes sectoriais preceptivos
Tríptico de estatística (no caso de derrubas, construción de edificacións, ampliacións ou reformas de locais)
Outros (indicar no apartado de observacións)

OBSERVACIÓNS:

