coNcELLO DE CEDETRA (A CORUNA)

-

Teléfono: 981 480 000
CIF: P-1502200-G

Fax:981 482 506

SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA MAIOR
Suxeito pasivo:
D/Da ou
Razón sociat:

Enderezo
lrúa. no. CP. Concettol
NIF / DNI /NIE

Tetéfono

EmaiI

Representante (Obrigatorio gara as persoas xurídicas)
D/DU

Enderezo (rúa, no, CP,
Concetto)
NIF /NIE

Tetéfono

Emait

EXPÓN:

Que desexa levar a cabo a obra que a continuación se describe, segundo a documentación técnica que
se achega.

Unha vez presentado ante o conce[to, o proxecto adquire o carácter de documento púbtico, e da
exactitude e veracidade dos datos técnicos consignados nel responde o seu autor ou a súa autora para
todos os efectos.
Datos da obra
LOCALIZACION:

REFERENCIA CATASTRAL:

oRZAMENTO(€):

Marque con X o cadro que corresÞonda

¡

NOVA EDIFICACION
NOVA PLANTA

tr AMPLIACIÓN

¡ RECONSTRUCCIÓN
¡ GALPÓN OU CUBERTO

ED¡FICIOS EXISTENTES

¡

CONSERVACION

¡

EXCAVACIONS, RECHEOS,

n CONSOLIDACIÓN

TERRAS

B REHABILITACIÓN

n CAMBIO DE

n

REFORÀ,IA

n

DEMOLICIÓN
RESTAURACIÓN

o MURO DE CONTENCIÓN
n OUTROS:

¡
¡

MOVEMENTOS

DE

USO

PARCELAMENTO

Aportando a documentación requerida que se sinata marcada con X no dorso deste impreso, SOLICITA:
que previos os trámites oportunos se me conceda a licencia soticitada para as obras de referencia.
Para os efectos da normativa de protección de datos de carácter persoat, AUTORIZO ó Concello a
comprobar tetematicamente con outras administracións públicas os datos comunicados e demais
circunstancias retativas ás obras que se van a executar.
Cedeira,

de

de

20_

Asinado:

DOCUMENTACIóN QUE ACHEGA:
z Fotocopia do NlF, NIE ou CIF
z Documentación técnica (ver reverso)
z

Xustificante de pago da autoliquidación da taxa que corresponda.
doutras autorización sectoriais (se procedera)

z Copia

Nota: O cómputo do prazo de resotución do expediente que se soticita non empezará a contar en tanto non sexa
presentada a DOCUMENTACIÓN COMPLETA no rexistro do Concetto.

coNcELLO DE CEDETRA (A CORUNA)
Teléfono: 981 480 000
CIF: P-1502200-G

-

Fax:981 482 506

Documentación que debe aportar coa solicitude:
Marcar cunha X a documentación que se aporta

1. Proxecto técnico completo redactado por técnico competente
1.a. Proxecto básico

1.b. Proxecto de execución
2. Estudio Básico de seguridade e saúde
3. Proxecto técnico de sequridade e saúde no trabatto se o DresuÞosto da obra excede de 600.000€

4. Proxecto de lnfraestructura Común de Tetecomunicacións en edificacións cotectivas
5. Oficio de nomeamento de Dirección de Obra

6. Oficio de nomeamento de Dirección de Execución
7. Oficio de nomeamento de Coordinador de Seguridade e Saúde
8. Cuestionario de estadística de edificación
9. Fotografías da parceta ou da edificación se é o caso, e do seu contorno
10. Nos casos de amotiación. copia da licenza anterior
11. Títuto de orooiedade
12. Para obras inctuidas en soto rústico, deberá soticitarse o trámite previsto no artigo 41,
aportando a documentación contida no artigo 41 .2.a da Lei9l2002 de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Gaticia
13. No caso de novas edificacións ou amptiación das existentes aportarase ptano topográfico da
parcela no seu estado actual a escala debidamente acoutado, con referencia a etementos fixos
de fácit identificación, figuran tínea de bordo se existise atiñación que tte afecte e edificacións
e arborado existente
14. Cando proceda, documentación acreditativa da mancomunidade de patios ou garaxes ou
comoromisos cos [indantes no caso de edificacións apeqadas.
15. Outras Autorizacións Sectoriais (indicar cates....)
16. En caso de proxectos sin visado cotexiat: dectaración responsabte (ou certificado cotexiat) do
técnico redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de forma que
permita a súa identificación e na que se acredite que é competente para levar a cabo o proxecto
oresentado e non está inhabititado ou incurso en causa de incomoatibitidade.

