
SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS MAIORES

D/dna:
N.I.F.: Teléfono:
Domicilio a efectos de notificación:
Código postal: Concello: Provincia:

Localización da obra:

Rúa/Lugar/Parroquia:
Presuposto:

A obra atópase en zona de Protección de Estrada:                                         Sí                   Non   
(Lei 4/94, de 14 de Setembro, de Estradas de Galicia).
             Nome da vía: ......................................................................................................................................................
             Titular da mesma: ................................................................ Km ..............................     Hm ..............................

A obra atópase en áreas de Protección do Camiño de Santiago.                    Sí                   Non   
(Lei 3/1996, de 19 de maio, de Protección dos Camiños de Santiago).

A obra  atópase en  zona afectada pola  protección  do patrimonio  histórico-artístico,  arquitectónico,  arqueolóxico, 
etnográfico e cultural.                                                                                      Sí                   Non   

(Artigo 30 Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento provinciais de 14 de maio de 1.991).
Especificar elemento protexido que lle afecta. (Igrexa, Castro, Mámoa, etc.)
...........................................................................................................................................................................................

A obra atópase en zona de servidume ou policía definidos no Real Decreto Lexislativo 1/2001, de 20 de Xullo, polo 
que se aproba o texto refundido da Lei de Augas.                                           Sí                   Non   

A obra atópase noutra zona de dominio, servidume ou policía.
(Indicar cal) ........................................................................................................................................................................

Tipos de obra:

 Obras de nova construción

   Uso residencial.
   Uso industrial.
   Outros usos.

 Outras construcións que precisan proxecto técnico.

   Demolicións.
   Cerramentos con muro de fábrica.
   Parcelacións.

            Outras.
Resumo das obras a realizar (completar en memoria).

O abaixo asinante  solicita  que lle  sexa concedida a licenza para  a  execución da obra  arriba  indicada, 
declarando ser certos tódolos datos que figuran na solicitude. (Ó dorso presentase memoria detallada con medicións, 
partidas e valoracións, bocexo ou plano de situación, e detalle da documentación que se achega á presente solicitude 
con número de exemplares de cada clase).

Monterroso,

O Solicitante.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MONTERROSO



Memoria detallada con medicións e partidas.

Detalle da documentación que se adxunta:


