CONCELLERÍA DE URBANISMO

Reservado selos internos

Praza do Concello s/n CP 36470
Salc eda de Caselas - Pontevedra
Telf. 986 34 90 03

Imprimir formulario

CARTEL DE OBRAS MAIORES

C_OMA

Tipo de obra (con indicación do uso ao que se vai a destinar a construción):

Promotor ou propietario (nome e apelidos ou razón social):

Data de concesión da licenza:

Nº de expediente:

Prazo de execución das obras:

Autor do proxecto (nome e apelidos):

Director de obra (nome e apelidos):

Director de execución ((nome e apelidos):

Coordinador de seguridade e saúde (nome e apelidos):
Contratista (nome e apelidos ou razón social):
Ordenanza de aplicación:

Nº de plantas autorizadas:

Cartel de obra adaptado ao recollido no artígo 357.6 do DECRETO 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e que a continuación se transcribe:

6. Será requisito indispensable en todas as obras dispor, xunto á obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas obras maiores a colocación do cartel indicador en que se faga
constar o nome e apelidos das persoas técnicas e directoras e da persoa contratista, ordenanza que se aplica, usos aos que se vai a destinar a construción, data de expedición da
licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas e o número de expediente.

Salceda de Caselas, a
(Sinatura)

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Salceda de Caselas

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser
incorporados aos ficheiros do Concello de Salceda de Caselas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición
comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con esta solicitude autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito
á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio da actividade a desenvolver.

