CONCELLO DE MESIA

(A CORUÑA)

Xanceda s/n 15685 Mesía. CIF: P1504800B. Telf. 981 687 001 – Fax 981 687 069

SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA E COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDADE
INTERESADO
Nome e apelidos / Razón social:
DNI/CIF:
Enderezo para os efectos de notificacións:
Código Postal:
Municipio:
Correo electrónico:
REPRESENTANTE (Cando proceda)
Nome e apelidos / Razón social:
DNI/CIF:
Enderezo para os efectos de notificacións:
Código Postal:
Municipio:
Correo electrónico:
DESCRICIÓN DAS OBRAS:

Teléfono:
Provincia:
Fax:

Teléfono:
Provincia:
Fax

ACTIVIDADE Á QUE VAI SER DESTINADA A EDIFICACIÓN:

EMPRAZAMENTO

LUGAR
REFERENCIA CATASTRAL

ORZAMENTO
DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA:
□

Fotocopia do NIF/NIE do/a solicitante e, no seu caso, do/a representante.

□

En caso de persoas xurídicas, DNI do representante e documentación acreditativa
da súa representación (escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da
representación expresa para este acto en orixinal ou copia compulsada).

□

Proxecto técnico redactado por técnico competente (visado nos casos legalmente
establecidos)

□

Escritura Pública onde figuren as correspondentes cesións a viais, se procede.

□

Autorizacións sectoriais previas preceptivas: _____________________________________
_______________________________________________________________________________

Se a edificación ten por obxecto o desenvolvemento dunha actividade:

□

Memoria explicativa da actividade que se pretende realizar, coa manifestación expresa do
cumprimento de todos os requisitos técnicos e administrativos.

□

Proxecto e documentación técnica que resulte exixible segundo a natureza da actividade ou
instalación.

□

Orixinal ou copia cotexada da autorización ambiental ou declaración ambiental que
proceda. (non precisa)

No caso de que actividade estea sometida a avaliación de incidencia ambiental, deberá
presentar ademais:

□

Copia do proxecto da obra ou actividade asinada por técnico/a responsable.

□

Declaración de incidencia ambiental.

□

Certificación do/a técnico/a ou dos/as técnicos/as facultativos/as que autoricen o proxecto
de que este cumpre coa normativa técnica de aplicación (art.33.c) da Lei 9/2013).

DECLARA BAIXO A SÚA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE
- que é certo o que manifesta
- que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e que os locais e as
instalacións reúnen as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas no
planeamento urbanístico.
- que achega toda a documentación preceptiva.
- que, ao tratarse dunha actividade continuada, axustará as novas condicións e
esixencias derivadas da normativa que vaia entrando en vigor, previa obtención das
autorizacións ou realización das comunicacións previas que, no seu caso, resulten
necesarias para tal finalidade.
- que conta con todas as autorizacións para a ocupación do dominio público ou
sectoriais que resultan necesarias (non precisa).

Mesía, __ de _______ de 201__
Sinatura

