
Anexo 1 

 

SOLICITANTE 
Nome e apelidos/Denominación social 
 

DNI/CIF 

Enderezo para os efectos de notificacións 
 

CP 
 

Municipio Provincia Teléfono Fax 

Correo electrónico 
 

                                                                                                                                                                                                                                                   

En caso de que se actúe por representación* 
Nome e apelidos/Denominación social 
 

DNI/CIF 

Enderezo para os efectos de notificacións 
 

CP 
 

Municipio Provincia Teléfono Fax 

Correo electrónico 
 

*Achégase documento de representación 

EXPÓN:                                                                                                                                                                                         

Que ten intención de realizar as obras que se describen a continuación: 

Tipo de obra (marcar cun x a que corresponda) 
1  Obras de edificación de nova construcción, excepto aquelas construcións de escasa entidade construtiva e sinxeleza técnica 

que non teñan carácter residencial nin público e se desenvolvan nunha mesma planta. 

 
2 

Intervención de carácter total sobre un edificio existente ou intervención de carácter parcial que produza unha variación 
esencial da composición xeral exterior, a volumetría o conxunto do sistema estrutural, ou teña por obxecto cambiar os usos 
característicos do edificio. 

 
3 

Intervención de caracter total ou parcial en edificio declarado ben de interese cultural ou catalogado polas súas singulares 
características ou valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos. 
 

4 Demolición de construcións para cuxa execución se esixe licenza urbanística. 

5 Muro de contención de terras. 

6 Gran movemento de terras e explanación. 

7 Instalación de casas prefabricadas e instalacións similares, xa sexan provisionais ou permanentes. 

 

Localización de obras 
Enderezo (rúa, praza, avda, lugar) 
 

Núm/Km Andar Porta 

Referencia catastral                         

 

Descrición das obras (se as obras teñen por obxecto o desenvolvemento dunha actividade se consignará esta 
circunstancia e o tipo de actividade) 
 

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

Presuposto de execución material 
 
 
 

 

      

  
SOLICITUDE LICENZA DE 

OBRAS 
 

 
 
 
 
 
 
 

Selo de Rexistro de Entrada 

Espazo reservado para a Administración 
 

Exp. nº: 



Anexo 1 

Polo exposto SOLICITA    

Que tendo por presentado este escrito, xunto coa documentación que se achega, se sirva admitilo e, previos os támites e informes 
preceptivos, se me conceda licenza municipal para executar as obras expresadas.             

Documentos que se achegan con esta solicitude (marcalos cun “x”) 
1  No caso de que se actúe por representante, documento acreditativo, orixinal ou compulsado, da representación. 

 

2 Proxecto técnico completo (básico, de execución e estudo de seguridade e saúde). Se presentarán dúas copias, ademais da 
de soporte dixital, cando as obras afecten a un ben catalogado. 

3 Proxecto técnico de infraestruturas común de telecomunicacións (no caso de construcción ou rehabilitación integral de 
edificios acollidos ao rexime de propiedade horizontal). 

4 Nomeamento do director de obra e do director da súa execución así como do coordinador en materia seguridade e saúde 
cando este sexa necesario (art. 3 do Real Decreto 1627/1997). 

 
5 

 
Autorizacións e/ou informes sectoriais preceptivos. 
 

 
6 

 
Cuestionario estatístico de edificación e vivenda do Ministerio de Fomento. 
 

 
7 

 
Xustificante de pagamento dos tributos municipais que procedan. 
 

8 No caso de proxectos técnicos que non precisan do visado colexial: declaración responsable (ou certificado colexial) do 
técnico redactor do proxecto na que figuren os seus datos persoais e profesionais e na que se indique que non está 
inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade para o exercicio da profesión. 
 

*Será obrigatorio o visado colexial do proxecto de execución para as obras relacionadas no apartado “Tipo de obra” da presente 

solicitude núms. 1, 2 ,3 e 4.     

Se as obras teñen por obxecto o desenvolvemento dunha actividade ou a apertura dun establecemento sometido 
ao réxime de comunicación previa se achegarán ademais os seguintes documentos (marcados cun “x”) 
 
 
 
 
9  

Proxecto técnico da actividade e documentación técnica que resulte esixible segundo a natureza da actividade, no caso de 
que non estean xa incluídos no proxecto técnico ao que se refire o número 2 do apartado anterior. Este proxecto técnico 
incluirá memoria explicativa da actividadade que se pretende realizar. 
Non se requirirá proxecto técnico para as seguintes actividades: 

- Comercio polo miúdo excepto o comercio de vehículos de motor, motocicletas e ciclomotores e a venta polo 
miúdo de combustible para vehículos de motor (gasolineiras e estacións de servizo) 

- Despachos profesionais, xestorías, oficinas e similares 
- Actividades de almacenamento de obxectos e mateiais, excepto as de productos químicos ou farmacéuticos, 

combustibles, lubricantes, fertilizantes, praguicidas, herbicidas, pinturas, vernices ceras ou neumáticos. 

 
10    

Memoria explicativa da actividade que se pretende realizar, elaborada por técnico competente, coa manifestación expresa 
do cumprimento de todos os requisitos técnicos e administrativos, no caso de que non sexa esixible o proxecto técnico de 
actividade e de que non estea xa incluída no proxecto técnico ao que se refire o número 2 do apartado anterior 
“Documentos que se achegan con esta solicitude”. 

11 Xustificante de pagamento da taxa pola actividade municipal de control e comporbación pola apertura de 
establecementos. 

 
12 

 
Autorización ou declaración ambiental que proceda. 
 

 
13 

 
Autorizacións e/ou informes sectoriais preceptivos sobre a actividade. 
 

 
14 

No caso de proxectos técnicos de actividade que non precisan do visado colexial: declaración responsable (ou certificado 
colexial) do técnico redactor do proxecto na que  figuren os seus datos persoais e profesionais e na que se indique  que non 
está inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade para o exercicio da profesión. 
 

O comunicante declara baixo a súa responsabilidade: 

Que se as obras para as que se solicita a licenza teñen como finalidade a posta en funcioanmento dunha actividade ou a 
modificación doutra xa existente, unha vez finalizadas presentará neste Concello comunicación previa para o inicio da actividade 
ou, no seu caso, solicitude de licenza da primeira ocupación, de conformidade co artigo 24.2 da Lei 9/2013, do emprendemento e 
da competitividade económica de Galicia, artigo 146 da Lei 2/2016, do Solo de Galicia e artigo 47 da Ordenanza municipal 
reguladora dos procedementos de intervención administrativa nos actos de uso do solo e do subsolo e no exercicio de actividades 
e apertura de establecementos. 

Fisterra,           de                         de   2017 

Asdo.: solicitante/representante 


