CONCELLO DE

PONTE CALDELAS

REPRESENTANTE

SOLICITANTE

COMUNICACIÓN PREVIA OBRA MENOR
Nome e apelidos ou razón social

DNI / NIF

Enderezo:

Teléfono

Municipio

Provincia

Código Postal

Correo electrónico

Nome e apelidos ou razón social

DNI / NIF

Enderezo:

Teléfono

Municipio

Provincia

Código Postal

Correo electrónico

Non se admite representación sen presentación de poder

DETALLE DA OBRA A REALIZAR
Descrición suficiente e detallada das características das obras a realizar: materiais, superficie, lonxitude, altura…

Emprazamento
Referencia catastral
Orzamento (sen IVE)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Copia do DNI do solicitante. En caso de representación DNI do representante e poder
suficiente.
Descrición suficiente e detallada das características das obras a realizar: materiais,
superficie, lonxitude, altura…
No caso de presentar documentación técnica deberá achegarse unha copia en formato papel e outra
en formato dixital. Sen prexuízo de tantas copias como sexan precisas para a realización de trámites
ante outras administracións públicas.

Orzamento desglosado.
Impreso de autoliquidación acompañado por xustificante bancario de ingreso na conta do
Concello.
Plano de situación asinado, sobre as NNSS do Concello de Ponte Caldelas.
Fotografías

SEGUE NA SEGUINTE PÁXINA

Avenida de Galicia, 17 Teléfonos 986750013/986750001 _ 36820 Ponte Caldelas (Pontevedra). C.I.F. P_3604300_H
Sede Electrónica: pontecaldelas.sedelectrónica.es

CONCELLO DE

PONTE CALDELAS

Obras en cubertas:
o Fotos nas que se aprecie a totalidade desta.
Advírtese que non se permiten cambios na estrutura nin no volume existente mediante
comunicación previa. Deberá solicitar licenza e presentar proxecto técnico.

Obras de peche de parcelas:
o Fotos nas que se aprecie a totalidade do muro sobre o que se vai a
actuar ou do lugar onde se vai situar o novo peche.
Advírtese que a realización de muros de contención esixe a presentación de proxecto
técnico e solicitude de licenza urbanística.

Galpóns e construción auxiliares:
o Fotos do lugar onde se van a situar.
o Medidas en m2 cun máximo de 30m2 de 3,5m de altura (advertindo que
a suma de todas as edificacións auxiliares existentes na parcela non
poderán superar os 30m2)

Artigo 69.4. da Lei 39/2015 de 1 de outubro de Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas “A inexactitude, falsedade ou omisión, de carácter esencial, de
calquera dato ou información que se incorpore a unha declaración responsable ou a unha
comunicación, ou a non presentación ante a Administración competente da declaración
responsable, a documentación que sexa no seu caso requirida para acreditar o cumprimento do
declarado, ou a comunicación, determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do
dereito ou actividade afectada dende o momento no que se teña constancia de tales feitos, sen
perxuizo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbera lugar.”

Ponte Caldelas, a

de

de 2018

Asinado:

Avenida de Galicia, 17 Teléfonos 986750013/986750001 _ 36820 Ponte Caldelas (Pontevedra). C.I.F. P_3604300_H
Sede Electrónica: pontecaldelas.sedelectrónica.es

