
ANEXO II

SOLICITUDE DE REDACCIÓN DE MEMORIA TÉCNICA DE OBRA MENOR PARA ACTUACIÓNS NA ÁREA DE REHABILITACIÓN
INTEGRAL DO CONXUNTO HISTÓRICO DE COMBARRO

1. DATOS DO/A SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL:              
DNI/NIF/NIE:                                                                                    
TIPO DE VÍA:                            NOME DA VÍA:                                    NÚMERO:                     BLOQUE:           ANDAR:        PORTA: 
C.P:                                              LOCALIDADE:                                      PROVINCIA: 
TELÉFONO:                              EMAIL:                             

2. DATOS REPRESENTANTE (debe achegar documentación acreditativa da presentación)
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL: 
DNI/NIF/NIE:                                                    

3.  NOTIFICACIÓNS  
Notifíquese a:                  Persoa ou entidade solicitante/comunicante/declarante       Persoa ou entidade representante
Enviaranse avisos da posta á disposición da notifcación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL:                                                                                CORREO ELECTRÓNICO:

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola
notifcación por medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.
  Electrónica a través do Sistema de notifcación electrónica . Só se poderá acceder á notifcación co certifcado electrónico
asociado ao NIF da persoa indicada.
   Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
TIPO DE VÍA:                            NOME DA VÍA:                                     NÚMERO:                     BLOQUE:           ANDAR:        PORTA: 
C.P:                                              LOCALIDADE:                                      PROVINCIA: 
TELÉFONO:                              EMAIL:                                                                                           

EXPÓN:
Que, como (solicitante/representante) __________________ da (vivenda/edifcio/local)  __________________  sito na  (enderezo da

obra) ______________________ con referencia catastral nº__________________________ de Poio,

Xa foi realizada a visita de inspección técnica previa por parte da Ofcina Técnica de Rehabilitación da área.

Por todo isto, SOLICITA:
A prestación dos servizos de redacción da memoria  técnica de obra menor por parte da Ofcina Técnica de Rehabilitación da área,
co obxecto de obter a preceptiva licenza municipal de obras ou someterse ao réxime de intervención municipal de comunicación
previa e solicitar as correspondentes axudas económicas para a actuación no inmoble. 

ACHEGA A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN:  
 Copia do NIF/NIE do solicitante ou representante
 Orzamento detallado das obras agrupado por capítulos con medicións e prezo.
Documentación  existente  no  Concello:  data,  nºexpediente  e  dependencia  ou  órgano  ante  o  que  se

presentou_______________________________________________

 Outros documentos __________________________________

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data 
Poio, a         de                                        de 20

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE POIO
En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 sobre protección de datos de carácter persoal, da Lei 3/2018 de Protección de Datos Persoais e garantía dos
dereitos dixitais, e demais disposicións vixentes nesta materia, informámoslle que o responsable do tratamento dos datos persoais das persoas solicitantes e
dos seus representantes é o Concello de Poio. A finalidade da recollida e tratamento dos mesmos é a instrución do procedemento para a concesión das axudas
xestionadas dende a Concellería de Patrimonio do Concello de Poio, as publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e
comprobación da actividade subvencionada e as demais actuacións previstas na normativa reguladora das subvencións públicas, en orde á conclusión do
proceso de subvencións. As persoas interesadas poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación e supresión dos seus datos, así como outros
dereitos,  tal  e  como  se  explica  na  información  adicional  sobre  Protección  de  Datos  na  páxina  web  do  Concello  na  seguinte  ligazón
www.concellopoio.gal/index.php/politica-de-privacidade.
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