“De acordo ao establecido na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase
que seus datos serán incorporados á Base de Datos do Departamento de Urbanismo ao obxecto de exercitar as competencias
municipais en materia de urbanismo e medio ambiente e só cederanse a terceiros nos casos e coas condicións previstas na lei.
Poderá solicitar o acceso, rectificación e cancelación de seus datos ou formular oposición ao tratamento dos mesmos ante o
Concello de Oleiros.”

CONCELLO DE
OLEIROS

COMUNICACION PREVIA OBRAS
EXPEDIENTE RELACIONADO

DATOS DO SOLICITANTE

EXP. Cód.expediente:

APELIDOS E NOME / RAZÓN SOCIAL
ENDEREZO

DNI/NIF
C.P.

E-MAIL

TELÉFONO
MUNICIPIO

a efectos de notificación

DATOS RELATIVOS AO REPRESENTANTE
APELIDOS E NOME
ENDEREZO

DNI
C.P.

E-MAIL

TELÉFONO
MUNICIPIO

a efectos de notificación

OBRAS CONSERVACION E MANTEMENTO
REFORMAS MENORES SEN AFECCION HABITABILIDADE NIN ELEMENTOS DA
ESTRUTURA
PECHES SEN CESION
OUTRAS OBRAS QUE NON REQUIREN DE PROXECTO POLA NORMATIVA XERAL DE
EDIFICACION

E X P O N:
Que segundo o esteblecido nos artigos 146.1 da Lei 2/16 de 10 febreiro de Solo de Galicia
e 360.1 Decreto 143/2016 de 22 de setembro (regulamento en desenvovemento da Lei do
Solo), poñe en coñecemento do Concello que vai realizar unhas obras que cumpren co
ordenamento urbanístico e que non están sometidas ao réxime de licenza. E para ese
efecto sinalo o seguinte:

1) Que as obras que se pretenden realizar son as seguintes:


OBRAS



SITUACION :



ORZAMENTO :

2) Que o prazo de execución das obras é de

, que darán comenzo o
(mínimo 15 días dende a presentación)
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“De acordo ao establecido na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase
que seus datos serán incorporados á Base de Datos do Departamento de Urbanismo ao obxecto de exercitar as competencias
municipais en materia de urbanismo e medio ambiente e só cederanse a terceiros nos casos e coas condicións previstas na lei.
Poderá solicitar o acceso, rectificación e cancelación de seus datos ou formular oposición ao tratamento dos mesmos ante o
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CONCELLO DE
OLEIROS

DOCUMENTACION
Memoria e orzamento

fotografías da edificación, local, peche, afectados pola obras
Plano situación
Informe/autorización sectoriais
Autorización comunidade propietarios (en caso de obras en edificio con réxime propiedade
horizontal
Renuncia valor expropiatorio en edificacións e outros elementos fóra de ordenación e
escritura pública rexistrada
Xustificante abono taxa tramitación
Xustificante abono ICIO



NOTA:

A non presentación da referida documentación, determina que a comunicación previa non
adquire eficacia como título habilitante para execución de obras.

SOLICÍTASE: que se teña por presentada a presente comunicación previa de obras
e previos os trámites oportunos, se tome razón das obras a realizar.
Oleiros, a

de

de

Asdo.

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE OLEIROS
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