Concello de Mugardos
Av. de Galicia, 45 15620 Mugardos - A Coruña
Tlf. 981 470 338

COMUNICACION PREVIA DE EXECUCIÓN DE OBRAS

Imprimir formulario
SOLICITANTE
NOME:
SEGUNDO APELIDO:
DIRECCIÓN POSTAL:
CIDADE:
TELÉFONO FIXO:
ENDEREZO ELECTRÓNICO:
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HABILITADA (DEH):
Actuando en nombre propio

PRIMEIRO APELIDO:
NIF/NIE:

C.P.:

PROVINCIA:
TELÉFONO MÓBIL:

Representando, en calidade de

a:

INTERESADO
NOME/RAZÓN SOCIAL:
SEGUNDO APELIDO:
DIRECCIÓN POSTAL:
CIDADE:
TELÉFONO FIXO:
ENDEREZO ELECTRÓNICO:
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HABILITADA (DEH):

PRIMEIRO APELIDO:

NIF/NIE:
PROVINCIA:
TELÉFONO MÓBIL:

C.P.:

CANAL DE NOTIFICACIÓN
Tradicional
Telemático

COMUNICA:
EMPRAZAMENTO
ENDEREZO:
REFERENCIA CATASTRAL:

DESCRICIÓN DAS OBRAS
DESCRICION DA OBRA :

PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN MATERIAL:
DATA DE INICIO DA OBRA:

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ACHEGAR
Copias das restantes autorizacións ou concesións administrativas
Copia da avaliación ambiental ou copia da autorización ou ditame ambiental, así como das
restantes autorizacións, concesións ou informes sectoriais cando fosen legalmente esixibles.
Outros
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COMUNICACIÓN PREVIA
DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE

1. Que as características indicadas reflicten as obras a realizar
2. Que as obras non afectan a un edificio suxeito a ningún réxime de catalogación.
3. Que as obras non afectan á estrutura do edificio nin se trata de muros de contención.
4. Que dispón do permiso de aceptación de residuos emitido por un vertedoiro homologado.
5. Que as obras rematadas presentarán todos os seus parámetros exteriores e cubertas totalmente terminados,

co emprego nos mesmos das formas e materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais
da zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no entorno inmediato e na paisaxe.

6. Que as obras do ámbito do solo urbano de casco antigo os materiais e acabados serán os establecidos na súa
ordenanza (artigo 203 do PXOM).

7. Que, nas obras de peche de parcelas á vía pública, solicita neste acto ao Concello o sinalamento de aliñación.

8. Que as obras cumpren con todos os requisitos que resultan esixibles de acordo co previsto na lexislación
vixente.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑA
PECHE DE PARCELAS
Plano de situación no que se sinale o peche
Bosquexo no que figuren as medidas e os materiais
Copia da escritura de propiedade
SUBSTITUCIÓN DA CUBRICIÓN DE CUBERTAS SEN AFECCIÓN ESTRUTURAL
Descrición da forma e superficie da cuberta, dos materiais que se van a substituír e os
propostos
CONSTRUCIÓNS AUXILIARES (BODEGAS, ALPENDRES, ETC)
Descrición da superficie, altura e características da construción.
Plano de situación no que se indique a construción principal e as auxiliares existentes.
CAMBIOS NA CARPINTERÍA EXTERIOR
Acordo da comunidade de propietarios polo que aceptan o modelo de ventás solicitado de
maneira que se garanta un conxunto estético e uniforme da fachada.
De conformidade co previsto nos artigos 35.f) da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e
Procedemento Administrativo Común e 6.2.b) da Lei 11/2007, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e en todos aqueles casos
nos que a correspondente documentación obre ou deba obrar na Administración, ínstase á mesma para que se incorpore de oficio ao expediente
textimonios dos mesmos. A tales efectos, préstase consentiemento ao Concello para que poidan consultar e transmitir cantos datos resulten
precisos para comprobar a veracidade dos datos expostos ou comunicados, sen prexuízo das restricións que se prevean nas normas de aplicación.
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Data:

Sinatura:

Cláusula Xeral:

De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter persoal,
consinto que estos datos sexan incluídos nun ficheiro do que é titular o Concello de Mugardos e poidan ser empregados
coa finalidade de prestarme o servizo solicitado nesta instancia e declaro estar informado sobre os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición que poderei exercitar no domicilio social do Concello de Mugardos na Avda. de
Galicia 45, 15620 Mugardos (A Coruña). Consinto ademáis que os meus datos sexan comunicados a aqueles organismos
e/ou empresas que resulte necesario para tramitar o servizo solicitado.
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