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SL-002

SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA MENOR

DATOS DO SOLICITANTE/REPRESENTANTE
Nome e apelidos ou razón social

NIF/DNI/NIE

Nome e apelidos do representante

NIF/DNI/NIE

Domicilio
Enderezo a efectos de notificacións
Teléfono

Correo electrónico

EMPRAZAMENTO DO INMOBLE
Emprazamento

Referencia catastral

DESCRICIÓN DAS OBRAS
Descrición

Orzamento execución material sen IVE (OEM)

Importe provisional ICIO (2% OEM)

AUTORIZA a efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, a esta administración, á
comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarados e demais circunstancias relativas ao
comunicado.

Valga, ____ de ___________________ de _________
Sinatura:

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DO CONCELLO DE VALGA
Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán
tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do Concello de Valga. En calquera momento
poderá exercitar os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro
Xeral do Concello.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA:


Fotocopia do NIF/NIE/DNI da persoa solicitante e, no seu caso, da persoa representante.



Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representación expresa para este acto (se
procede)



Documentación acreditativa da referencia catastral (consulta descritiva e gráfica catastral).



Indicación do emprazamento sobre plano do PXOM.



Memoria da obra a executar.



Orzamento detallado da obra a realizar.



Fotografías do estado actual do inmoble (interiores, exteriores ou de cuberta, segundo proceda).



Copia compulsada das autorizacións sectoriais, concesións administrativas e/ou ditame ambiental
cando sexan legalmente esixibles ao solicitante.



Documento xustificativo de constitución de fianza, de ser o caso.

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán
tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do Concello de Valga. En calquera momento
poderá exercitar os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro
Xeral do Concello.
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