SOLICITUDE
DE LICENCIA
DE OBRAS

Espacio reservado para a etiqueta
cos datos do Rexistro

Concello de Poio
Nº expte. :
1. DATOS DO/DA SOLICITANTE
DNI, NIF, NIE, CIF:
Primeiro apelido:
Enderezo:
C.P.:
Correo electrónico:

Nome ou razón social :
Segundo apelido:
Municipio:

Provincia:
Teléfono(s):

/

2. DATOS DO/DA REPRESENTANTE
DNI, NIF, NIE, CIF:
Primeiro apelido:
Enderezo:
C.P.:
Correo electrónico:

Nome ou razón social :
Segundo apelido:
Municipio:

Provincia:
Teléfono(s):

/

3. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
DNI, NIF, NIE, CIF:
Primeiro apelido:
Enderezo:
C.P.:
Correo electrónico:

Nome ou razón social :
Segundo apelido:
Municipio:

Provincia:
Teléfono(s):

/

4. SITUACIÓN DA OBRA
Rúa, praza, lugar, núm. ,
Referencia catastral :

5. DESCRICIÓN DAS OBRAS A REALIZAR

Orzamento de execución material :

En

,a

Sr. Alcalde do Ilmo. Concello de Poio

de

de 20

Sinatura

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun ficheiro automatizado ou
documental, cuxo responsable é o CONCELLO DE POIO con domicilio na Praza do Mosteiro nº 1. 36995 POIO (Pontevedra), onde poderá exercitar
os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso o de oposición dirixindo á Secretaría solicitude asinada por escrito.
Mediante a facilitación dos seus datos persoais, os titulares dos mesmos consinten expresamente o tratamento dos mesmos coa finalidade de levar a
cabo a tramitación da documentación aportada polo solicitante ao CONCELLO DE POIO.
Así mesmo, informámoslle que os seus datos poderán ser comunicados ás administracións públicas competentes e a outros terceiros cando sexa
estritamente necesario para a correcta prestación de servizos aos usuarios ou sexa de obrigado cumprimento pola lei.

SOLICITUDE
DE LICENCIA
DE OBRAS

Espacio reservado para a etiqueta
cos datos do Rexistro

Concello de Poio
6. AXENTE DA EDIFICACIÓN
Nome proxectista :

NIF :

Telf. :

Nome Constructor/a :

NIF :

Telf. :

Nome Director/a de obra :

NIF :

Telf. :

Nome Dtor./a execución de obra :

NIF :

Telf. :

7. DOCUMENTOS QUE SE XUNTAN

OBRA MENOR
Fotocopia do DNI, NIE e/ou CIF
Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representación
Orzamento desglosado das obras
Memoria das obras a realizar
Bosquexo das obras a executar
Fotografías do estado actual do inmoble
Plano de situación do inmoble
Documento acreditativo do ingreso da taxa correspondente
Outros ...

OBRA MAIOR
Fotocopia do DNI, NIE e/ou CIF
Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representación
Copia dos títulos de propiedade (Inscrito no Rexistro da propiedade)
Certificación descriptiva e gráfica expedida polo Catastro
Folla de estatística da edificación
Proxecto técnico básico visado. Data visado :

/

/

Proxecto técnico de execución visado. Data visado :
Oficio do Aparellador. Data visado :

/
/

/
/

Oficio do Arquitecto. Data visado :

/

/

Proxecto de Telecomunicacións
Estudio de Seguridade e Saúde
Documento acreditativo do ingreso da taxa correspondente
Outros ...
A persoa solicitante DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE que é certo canto subscribe, e xunta todos os documentos
que relaciona, e SOLICITA que lle sexa concedida a correspondente LICENCIA DE OBRAS nas condicións establecidas e
de conformidade có proxecto técnico ou no seu caso, esbozo presentado.

En

,a

Sr. Alcalde do Ilmo. Concello de Poio

de

de 20

Sinatura

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun ficheiro automatizado ou
documental, cuxo responsable é o CONCELLO DE POIO con domicilio na Praza do Mosteiro nº 1. 36995 POIO (Pontevedra), onde poderá exercitar
os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso o de oposición dirixindo á Secretaría solicitude asinada por escrito.
Mediante a facilitación dos seus datos persoais, os titulares dos mesmos consinten expresamente o tratamento dos mesmos coa finalidade de levar a
cabo a tramitación da documentación aportada polo solicitante ao CONCELLO DE POIO.
Así mesmo, informámoslle que os seus datos poderán ser comunicados ás administracións públicas competentes e a outros terceiros cando sexa
estritamente necesario para a correcta prestación de servizos aos usuarios ou sexa de obrigado cumprimento pola lei.

URBANISMO
Concello de Poio

Denominación e obxecto do procedemento iniciado por solicitude :
Urbanismo.- SOLICITUDE DE LICENCIA DE OBRAS.
Clave ou número que identifique o expediente do interesado :
Exp. núm. :
Especificación do prazo máximo para resolver e notifica-la resolución :
Tres meses, podendo ser suspendido ou ampliado segundo se especifica no art. 42.5.6 da
Lei 30/92 do 26 de Novembro
Data na que a solicitude tivo entrada no rexistro de entrada no órgano competente para a súa tramitación,
a partir da cal iníciase o cómputo de dito prazo.
A que figura na solicitude (parte superior dereita "entrada")
Efectos que pode produci-lo silencio administrativo, se transcorre o prazo sinalado sen que se dictara e
notificara a resolución correspondente:
Positivo.- Lei 9/2002, de 30 de decembro, artigo 195.-1. As licencias outorgaranse de acordo
coas previsións da lexislación e do planeamento urbanísticos. En ningún caso entenderanse
adquiridas por silencio administrativo licencias en contra da lexislación ou planeamento
urbanístico.
O artigo 168.2 da Lei 1/97 do 24 de marzo do Solo de Galicia dí : " ..... en ingún caso se
entenderán adquiridas por acto presunto licencias en contra da lexislación ou do planeamento
urbanístico."
Medios ós que pode acudir para obter información sobor do estado de tramitación do procedemento :
Teléfonos : 986-77-00-01 . 986-77-00-38 . 986-77-13-00
Fax : 986-77-12-77
Dirección postal: Praza do Mosteiro, 1 - (36995 - Poio)

Enterado e notificado
O solicitante

En

,a

de

de 20

Sr. Alcalde do Ilmo. Concello de Poio

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun ficheiro automatizado ou
documental, cuxo responsable é o CONCELLO DE POIO con domicilio na Praza do Mosteiro nº 1. 36995 POIO (Pontevedra), onde poderá exercitar
os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso o de oposición dirixindo á Secretaría solicitude asinada por escrito.
Mediante a facilitación dos seus datos persoais, os titulares dos mesmos consinten expresamente o tratamento dos mesmos coa finalidade de levar a
cabo a tramitación da documentación aportada polo solicitante ao CONCELLO DE POIO.
Así mesmo, informámoslle que os seus datos poderán ser comunicados ás administracións públicas competentes e a outros terceiros cando sexa
estritamente necesario para a correcta prestación de servizos aos usuarios ou sexa de obrigado cumprimento pola lei.

ANEXO Á SOLICITUDE
Concello de Poio

En

,a

Sr. Alcalde do Ilmo. Concello de Poio

de

de 20
Sinatura

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun ficheiro automatizado ou
documental, cuxo responsable é o CONCELLO DE POIO con domicilio na Praza do Mosteiro nº 1. 36995 POIO (Pontevedra), onde poderá exercitar
os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso o de oposición dirixindo á Secretaría solicitude asinada por escrito.
Mediante a facilitación dos seus datos persoais, os titulares dos mesmos consinten expresamente o tratamento dos mesmos coa finalidade de levar a
cabo a tramitación da documentación aportada polo solicitante ao CONCELLO DE POIO.
Así mesmo, informámoslle que os seus datos poderán ser comunicados ás administracións públicas competentes e a outros terceiros cando sexa
estritamente necesario para a correcta prestación de servizos aos usuarios ou sexa de obrigado cumprimento pola lei.

