OB·009
Concello de Vigo
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Selo rexistro

Impreso de Solicitude
LICENZA DE OBRA (VARIOS)

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

……………………………………………………………………

Nome e apelidos
Representante

……………………………………………………………………

Dirección
notificación:

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

Teléfono:

…………………………

Correo Electrónico

Nº

NIF / DNI / NIE

………………………………..

NIF / DNI / NIE

………………………………

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. Emprazamento da obra:
Nº

.......

CP

Emprazamento

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

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

Referencia
catastral

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

3. Descrición das obras:
Descrición das obras:
Superficie construída total:............................................m2
Presuposto:..........................................
Acta de liña e rasante. Nº expediente:.......................................................................................................................................................
Algunha consulta urbanística anterior Nº expediente: ...............................................................................................................................
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 toda a documentación preceptiva.

E 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 á licenza solicitada.
Vigo…….. de…………………………………………..de 20….

Sinatura do/a solicitante: Nome e DNI:...........................................................................................................................................................

VARIOS : Abranguen todas as obras maiores que non teñen cabida nas obras de edificación, reestructuración ou
consolidación e non están suxeitas ao procedemento simplificado ou comunicación previa, como piscinas, instalacións
etc
ADVÍRTESELLE QUE de conformidade co disposto no artigo 143.1 da Lei 2/2016 do solo de Galicia en ningún caso se
entenderán adquiridas por silencio administrativo licenzas en contra da lexislación ou do planeamento urbanístico. Ademais
de conformidade co artigo 144.4 da dita Lei non é posible conceder licenza sen o previo outorgamento das autorizacións
sectoriais preceptivas.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS SOLICITANTES
1. DOCUMENTACIÓN XERAL
1a .- Datos identificativos da persoa solicitante:
•

•

•

Persoas físicas:
• DNI (ou documento que faga as súas veces).
• Os que comparezan ou asinen en representación doutro, acompañarán ademais un documento que acredite
debidamente 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.
• Escritura ou documento de constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se
regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de
persoa xurídica de que se trate.
Comunidade de propietarios:
• DNI (ou documento que faga as súas veces) da ou do presidente. No caso de que a solicitude a realice o/a
administrador/a da comunidade, achegará o seu DNI e documento que acredite debidamente a súa representación
(autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable)
• Ademais acta do nomeamento da ou do presidente ou acta da reunión de propietarios na que se recolla o acordo a
realización das obras.

1b.- Escritura pública de propiedade do terreo. A dita escritura achegarase inscrita no Rexistro da Propiedade cando
haxa cesións ou outras condicións suxeitas a inscrición no rexistro.
1c.- Reportaxe fotográfica do soar ou da edificación, subscrita polo solicitante e polo técnico redactor do proxecto. Nos
casos de nova edificación en edificacións entre medianeiras, acompañarase tamén fotografías das fachadas dos
edificios lindeiros.
1d.- Oficio de dirección das obras.
1e.- Cuestionario estatístico de edificación e vivenda do Ministerio de Fomento.
1f.- Autorizacións sectoriais previas preceptivas.
1g.- En caso de proxectos ou oficios de dirección sen visado colexial: Declaración responsable (ou certificado colexial) do
técnico redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de forma que permita a súa
identificación e na que se acredite que non está inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.
1h.- En edificacións incluídas no ámbito do Plan Especial e Catálogo Complementario de Edificios, Conxuntos e Elementos a

Conservar, e nos casos particulares do Plan Especial de Protección e Reforma Interior (PEPRI) do Casco Vello ou Plan Especial de
Protección e Reforma Interior (PEPRI) do Casco Histórico de Bouzas será preceptiva a presentación do resultado da consulta previa
ante a Comisión de Seguimento do PEEC.

2. SE ACHEGA PROXECTO BÁSICO
2a.- Proxecto técnico redactado por técnico competente co contido establecido no Anexo I da Parte I do Código Técnico
da Edificación e no anexo I da Ordenanza de tramitación de licenzas .
2b.- Se as obras para as cales se solicita licenza comportan a execución de escavacións, terrapléns, desmonte ou rebaixe
de terras: Plano dos perfís que se consideren necesarios para apreciar o volume e características da obra a realizar
así como os de detalles precisos que indiquen as precaucións a adoptar en relación coa propia obra, vía pública e
fincas ou construcións veciñas que poidan ser afectadas polo desmonte ou terraplén.
3. SE ACHEGA PROXECTO BÁSICO E EXECUCIÓN (ademais da documentación anterior)
3a.- Estudo de seguridade e saúde segundo R.d. 1627/1997 redactado polo técnico competente e visado polo
correspondente colexio profesional.
3b.- Oficio da dirección da execución da obra .
3c.- Estudio de xestión de residuos segundo R.d. 105/2008
4. No caso de solicitude de licenzas para a instalación de estacións base de telefonía ou equipos de telecomunicacións
documentación complementaria establecida nos artigos 35 e 37 da Ordenanza municipal reguladora das condicións
urbanísticas de localización, instalación e funcionamento dos elementos e equipos de telecomunicación no termo
municipal de Vigo.
5. Aos documentos anteriores, os solicitantes deberán achegar o documento de Autoliquidación da taxa
correspondente.

