508 Solicitude de licenzas de obras e de apertura
Primeiro apelido:

Segundo apelido:

Nome ou razón social:

Tipo de vía (rúa, avda...):

NIF:

Nome da vía:

Representante*

Código Postal:

Número:

Municipio:

Primeiro apelido:

Provincia:

Andar:

Porta:

Teléfono:

Segundo apelido:

Nome ou razón social:

Tipo de vía (rúa, avda...):

Escaleira:

NIF:

Nome da vía:

Código Postal:

Número:

Municipio:

Provincia:

Escaleira:

Andar:

Porta:

Teléfono:

*A representación deberase acreditar por calquera medio válido en dereito.

Solicitudes presenciais de persoas físicas: as persoas físicas recibirán as notificacións, ademais de electronicamente, por correo postal salvo que elixan a notificación electrónica como
medio preferente comunicándoo a través do procedemento 183 do catálogo de procedementos da sede electrónica http://sede.pontevedra.gal ou premendo (aquí), neste mesmo
procedemento poderá indicar un correo electrónico para recibir os avisos ou indicar o seu desexo de deixar de recibir os avisos.

SOLICITA:
As licenzas de obras e de apertura indicadas.

DATOS DA OBRA E APERTURA:
Situación da obra (rúa, lugar):_____________________________________________________________________________
Referencia catastral:

Superficie:_______________m²
Actividade a desenvolver no local:__________________________________________________________________________
Epígrafe:_____________________________________________

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR:
Documentación a achegar (salvo identificación exacta doutro expediente no que figure):
En todo caso:
NIF/NIE do/a solicitante e, no seu caso, do/a representante.
Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representación expresa para este acto (se procede).
Xustificante do ingreso da autoliquidación da taxa que corresponda.
Escritura de propiedade ou contrato de aluguer do local.
Documentación acreditativa da referencia catastral.
Outros:___________________________________________________________________________________________

No caso de obras maiores:
Proxecto técnico completo asinado por persoal técnico competente e, no seu caso, visado polo colexial correspondente
(un exemplar por cada organismo informante).
Oficio de dirección de obras.
No caso de obras menores:
Memoria de actividade que, no seu caso, incluirá documentos básicos de aplicación, normativa específica de
actividade e xustificación da normativa autonómica de accesibilidade e supresión de barreiras e ordenanza de ruídos,
subscritos por persoal técnico competente e visado polo colexio oficial correspondente.
Orzamento debullado ou por partidas das obras.
Plano de situación do inmoble.
Copia da licenza municipal de apertura anterior.
Certificado de seguridade e solidez subscrito por persoal técnico competente e, no seu caso,visado polo colexio oficial
correspondente.

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
A persoa solicitante DECLARA, BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE, que é certo canto subscribe e que achega todos os
documentos que relaciona.

De conformidade co art. 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, esta Administración poderá consultar ou recadar os datos
ou documentos necesarios para a tramitación da súa solicitude, salvo que manifeste a súa oposición a esta consulta no seguinte recadro, suposto no que deberá achegar dita documentación:
Non autorizo o acceso

Pontevedra, _______________
Sinatura da persoa interesada e/ou do seu representante, (só no caso de solicitude presencial)

AO SR. ALCALDE DO CONCELLO DE PONTEVEDRA
SUMAPH, rúa dos Ferreiros, 28 – 1º 36071 Pontevedra Tlf. 986 804 327 http://sede.pontevedra.gal

Información básica sobre Protección de Datos

Responsable

CONCELLO DE PONTEVEDRA

Finalidade

Atender e xestionar a súa solicitude, escrito ou comunicación ao Concello de Pontevedra

Lexitimación

Interese público ou exercicio de poderes públicos

Destinatarios

Non están previstas transferencias internacionais de datos

Dereitos

Acceso, rectificación, limitación do tratamento, supresión, portabilidade e oposición/revogación e a presentar reclamación ante as autoridades de control, así
como outros dereitos, como se explica na información adicional.

Información adicional

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de datos en http://sede.pontevedra.gal

De conformidade co establecido na normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao
sistema de tratamento titularidade do CONCELLO DE PONTEVEDRA con CIF P3603800H e domicilio social sito en RÚA MICHELENA 30, 36002 Pontevedra, coa
finalidade de atender e xestionar a súa solicitude, escrito ou comunicación ao Concello de Pontevedra. En cumprimento da normativa vixente, o CONCELLO DE
PONTEVEDRA, informa que os datos serán conservados durante o período legalmente establecido. Así mesmo, informámoslle que a lexitimación do tratamento
dos seus datos é en base ao interese público ou no exercicio de poderes públicos.
Coa presente cláusula queda informado de que os seus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: administracións públicas e a todas aquelas
entidades coas que sexa necesaria a comunicación coa finalidade de cumprir coa prestación do servizo anteriormente mencionado.
A súa vez, informamos que pode contactar co Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE PONTEVEDRA, dirixíndose por escrito á dirección de correo
dto.cliente@conversia.es ou ao teléfono 902877192.
De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento,
supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como o do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos,
dirixindo a súa petición á dirección postal indicada máis arriba ou ao correo electrónico dpd@pontevedra.eu. Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente
para presentar a reclamación que considere oportuna.

