CP·007
Concello de Vigo
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Selo rexistro

Impreso
COMUNICACIÓN PREVIA
INICIO OBRA NOVA
AUTORIZADA

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 Vigo. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de
acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello.

1. Datos da persoa solicitante ou representante:
Nome e apelidos / Razón
social:

………………………………………………………………………
NIF / DNI / NIE
…....
………………………………...

Nome e apelidos
Representante

………………………………………………………………………
NIF / DNI / NIE
…....
…………………………………

Dirección
notificación:

……………………………………………………..
Nº
...

Teléfono:

……………………………………………………………………............................................................

Correo Electrónico

........................................................................................................................................................

……

Localidade e CP

…………………………………………
….

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Campos obrigatorios para as persoas obrigadas (artigo 14.2 da lei 39/2015): Persoas xurídicas, Entidades sen personalidade xurídica. Profesionais
de colexiación obrigatoria, no exercicio de súa actividade profesional e quen represente a obrigados a relacionarse de forma electrónica.
Persoas físicas non obrigadas: Cubrir soamente se desexa a notificación electrónica. A elección da notificación por medios electrónicos terá efectos para calquera procedemento posterior
que o relacione co Concello de Vigo, podendo ser modificado polo interesado en calquera momento

□

Si

□

Non

Aviso teléfono móbil: .............................

Aviso ao correo electrónico: ....................................................................

2. Localización da obra
Nº

.......

CP

Localización

................................................................................................

................................

Referencia
catastral

.....................................................................................................................................................................................

3. Descrición das obras autorizadas
Nº expediente licenza das obras a realizar.............................................................................................................................................
Tipo de proxecto autorizado: (Básico ou Básico e Execución): ................................................................................................................
O PROXECTO OBXECTO DESTA SOLICITUDE FOI PRESENTADO A TRAVÉS DA “PLATAFORMA DE EDICIÓN DE PROXECTOS” DA
SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE VIGO.
CÓDIGO nº....................................................................................................................................................................................................
AUTORIZO AO CONCELLO DE VIGO O ACCESO TELEMÁTICO AO COLEXIO PROFESIONAL PARA A OBTENCIÓN DO PROXECTO
TÉCNICO VISADO DIXITALMENTE QUE É OBXECTO DESTA SOLICITUDE.
VISADO Nº......................................................................................................................................................................................................

DECLARA BAIXO A SÚA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE que é certo o que manifesta, e , en todo caso,:
- Que son certos todos os datos recollidos neste impreso
- Que achega a totalidade da documentación preceptiva.
AUTORIZA aos 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 exercicio da
actividade a desenvolver.
E COMUNICA que iniciara as obras de .........................................................................................autorizadas no expediente
indicado a partir do día ..........................................................,(no caso de non indicar data entenderase a partires do mesmo día
da presentación da instancia).

Vigo…….. de…………………………………………..de 20….
Sinatura do/a solicitante
Nome ........................................................................................................ DNI....................................................
ADVÍRTESELLE QUE consonte co disposto no artigo 69 da 39/2015 do procedemento administrativo común das administraciones públicas, “A inexactitude,
falsidade ou omisión, de carácter esencial, de calquera dato ou información que se incorpore a unha comunicación, determinará a imposibilidade de continuar co
exercicio do dereito ou actividade afectada desde o momento en que se teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou
administrativas a que houbese lugar. Así mesmo, a resolución da Administración Pública que declare tales circunstancias poderá determinar a obrigación do
interesado de restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito,, así como a imposibilidade de instar un novo
procedemento co mesmo obxecto durante un período de tempo determinado pola lei, todo iso conforme aos termos establecidos nas normas sectoriais de
aplicación”

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS SOLICITANTES
1. DOCUMENTACIÓN XERAL

1a.- Datos identificativos da persoa solicitante:
•

Persoas físicas:
• DNI (ou documento que faga as súas veces). (do solicitante e do representante)
Os que comparezan ou asinen en representación doutro, acompañarán ademais un documento que
acredite debidamente a devandita representación (autorización expresa, poder notarial ou
declaración responsable).
Persoas xurídicas:
•

•

•

DNI (ou documento que faga as súas veces) do representante e documentación acreditativa da
representación.

1b.- Proxecto de Execución, no caso de que non se tivese presentado previamente
1c.- Proxecto de infraestruturas comúns de telecomunicacións redactado polo técnico competente de acordo co
RD.lei 1/1998, no caso de que non se tivese presentado previamente (edificacións con división horizontal)
1d.- Estudo de seguridade e saúde segundo R.d. 1627/1997 redactado polo técnico competente, no caso de que
non se tivese presentado previamente
1e.- Se é o caso, proxecto técnico redactado por técnico competente da instalación de enerxía solar térmica
para auga quente sanitaria, no caso de que non se tivese presentado previamente.
1f.- Oficio da dirección da execución da obra, no caso de que non se tivese presentado previamente.
1g.- Estudio de xestión de residuos segundo R.d. 105/2008
1h.- Documento asinado polo técnico redactor do proxecto onde sinale que o proxecto técnico de execución se
axusta e desenvolve as determinacións do proxecto básico que serviu para a concesión da licenza sen
introducir modificacións substanciais.
2. Aos documentos anteriores, os solicitantes deberán achegar o documento de Autoliquidación da taxa correspondente.

