Reservado
CONCELL
A R Í A Dselos
E Uinternos
RBANISMO

Imprimir formulario

REPRESENTANTE

SOLICITANTE

COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS DE ADAPTACIÓN DE LOCAIS (PARA ACTIVIDADES)
Nome e apelidos ou razón social

DNI/NIF
DNI/CIF

Enderezo: / Rúa / Número

Teléfono : Fixo / Móbil

Municipio

Provincia

E-mail

Nome e apelidos

DNI

Enderezo: / Rúa / Número

Teléfono : Fixo / Móbil
Provincia

Municipio

ACREDITA REPRESENTACIÓN:
DATOS DE
NOTIFICACIÓN

Código postal

Si

Código postal

CPOA

E-mail

Non

PERSOA A NOTIFICAR

MEDIO DE NOTIFICACIÓN

SOLICITANTE

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

REPRESENTANTE

NOTIFICACIÓN POSTAL

LOCALIZACIÓN DO LOCAL
LOCALIZACIÓN/SITUACION do local ou edificación
REFERENCIA CATASTRAL DO INMOBLE

DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE
Descrición da actividade
Superficie total:

Denominación comercial
Tipo de actividade:

INOCUA

SUXEITA A AVALIACIÓN AMBIENTAL

Potencia mecánica:

EPÍGRAFE IAE:

DATOS DO PROXECTO
Autor do proxecto:

Titulación:

Título:

Visado:

SI

NO Data:

AUTORIZA aos efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, a esta administración á
comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarados e demais circunstancias
relativas ao exercicio da actividade a desenvolver.
E COMUNICA que iniciará as obras a partires do día
(A comunicación deberá realizarse
cunha antelación mínima de 15 días hábiles) cun prazo de execución de:
(Se para a execución das obras, é necesaria a ocupación da vía pública, non poderá iniciar as obras ata
que non obteña a autorización municipal).

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección de Datos de Persoais e garantía dos dereitos dixitais, 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.

Praza do Concello, s/n 36470. Salceda de Caselas
Tfnos. 986 349003 - 986 347500. Fax 986 347401
www.salcedadecaselas.es
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COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS DE ADAPTACIÓN DE LOCAIS (PARA ACTIVIDADES)

CPOA

Comunicación previa de obras
Mantemento de fachadas e cubertas dos edificios:
Reparación e substitucións de elementos auxiliares da cuberta ( canalóns, baixantes e varandas)

Substitución do material de cubertas/terrazas

Cambio de carpintería exterior, persianas, varandas ou similares

Limpeza e pintado de fachadas e similares

Mantemento e actualizacións das instalaccións dos edificios:
Substitucións de instalacións privativas de vivenda ou local ( auga, gas, electricidade ou similar)

Mantemento de instalacións comúns do edificio

Novas instalacións non encaixadas en elementos estruturais ( vigas, pilares, paredes mestras, etc.)

Outros.....

Mantemento dos acabados interiores dos edificios:
Reformas en cociñas ou baños que non modifiquen as divisións interiores ou similares

En paredes, portas, solos e falsos teitos

Licenza de obras: breve descripción das obras

DECLARA BAIXO A SÚA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE que é certo o que manifesta, e , en todo caso:
- Que as características indicadas reflicten fielmente as obras a realizar.
- Que as obras solicitadas non afectan ao volume, nin a súa estrutura do inmoble nin as súas instalacións ou elementos comúns.
- Que as obras se limitan á substitución dos elementos en mal estado por outros novos de iguais ou similares características.
- Que non se alterará a distribución interior das vivendas nin as condicións de habitabilidade.
- Que a edificación non está suxeita a ningún tipo de catalogación.
- Que se respectarán as normas de boa construción, convivencia cidadá e respecto polo descanso dos veciños.
- Que se cumprirán os requisitos da normativa específica de tratamento de residuos.
- Que non se van realizar obras suxeitas ao deber previo de obtención de licenza.
- Que a edificación principal conta con licenza de primeira ocupación (ou se identificará ao promotor e ano de construción).
- Que conta coas autorizacións para a ocupación do dominio público ou sectoriais que resulten necesarias.
- Que achega toda a documentación preceptiva.

NOTA: UNHA.VEZ REMATADAS AS OBRAS, PRESENTARASE A MEMORIA, OU DOCUMENTO VÁLIDO QUE
SUBSTITÚA, DE FINAL DE OBRA XUNTO COA COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDADE

Salceda de Caselas, a
(Sinatura)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS

INFORMASE QUE, consonte ao artigo 146 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, a comunicación previa, transcorrido o prazo de quince días hábiles dende a súa
presentación, constitúe título habilitante para o inicio da actuación comunicada, sempre que cumpra cos requisitos esixidos pola normativa de aplicación, requisitos que na súa
comunicación, manifesta que cumpre baixo a súa responsabilidade, sen prexuízo das posteriores facultades de comprobación, control e inspección por parte deste Concello.
ADVÍRTESELLE QUE “A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento que se achega ou incorpora á comunicación previa
comporta, logo de audiencia da persoa interesada, a declaración de ineficacia da comunicación efectuada e impide o exercicio do dereito ou da actividade afectada desde o
momento en que se coñece, sen prexuízo das sancións que proceda impoñer por tales feitos”. Así mesmo, a resolución administrativa que constata as circunstancias ás cales se
refire o parágrafo anterior comportará o inicio das correspondentes actuacións e a exixencia de responsabilidades.
Consonte ao disposto na Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección de Datos de Persoais e garantía dos dereitos dixitais, 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.

Praza do Concello, s/n 36470. Salceda de Caselas
Tfnos. 986 349003 - 986 347500. Fax 986 347401
www.salcedadecaselas.es
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COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS DE ADAPTACIÓN DE LOCAIS (PARA ACTIVIDADES)

CPOA

DOCUMENTACION QUE SE ACHEGA
Fotocopia do NIF do/a solicitante e, no seu caso, do/a representante.
Se o solicitante é unha persoa xurídica, a persoa que asina a petición achegará documentación acreditativa da súa representación (fotocopia da
escritura pública de constitución da sociedade, poder, etc). Se o solicitante é unha comunidade de veciños deberá, ademais, presentar copia do acordo
da comunidade de veciños autorizando a acometida das obras solicitadas.

Documento que acredite a representación por calquera medio válido en dereito.
Certificación descritiva e gráfica catastral.
Xustificante acreditativo do pagamento das taxas e tributos correspondentes que sexan preceptivos.
Copia das autorizacións, e de ser o caso, concesións administrativas cando sexan legalmente exixibles ao solicitante, ou
acreditación de terse solicitado o seu otorgamento.
Memoria descritiva suficiente das obras que se pretender realizar: materiais a empregar, superficie, lonxitude, altura, recuamento a camiño,...
Plano de situación sobre das Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal situando na parcela o emprazamento das obras.
Reportaxe fotográfica do estado actual da parcela ou inmoble (exteriores ou interiores segundo proceda) onde se pretenda actuar
Nas solicitudes de intervencións menores de reparación de cuberta achegaranse á solicitude canda menos, dúas fotografías recentes nas que se poida
apreciar, en conxunto e con exactitude eclaridade, a situación actual e volumétrica da edificación coa cuberta ou tellado.

Orzamento debullado ou por partidas das obras que se pretenden executar que deberá ter en conta a ordenanza fiscal en vigor.
De aportar documentación técnica deberase achegar declaración do/a técnico/a ou os/as técnicos/as facultativos/as que
autoricen o proxecto de que éste cumpre en todos os seus termos coa ordenación urbanística de aplicación. En caso de
proxectos ou oficios de dirección sen visado colexial: declaración responsable (ou certificación) do/a técnico/a dos/as técnicos/
as redactores do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de forma que permita a súa identificación e na que
se acredite que non está inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.
Se é necesaria a ocupación da vía pública, deberá obter previamente autorización municipal ao inicio das obras, para a cal
deberá solicitar e aportar a seguinte documentación: Croquis do espazo a ocupar, xustificante pagamento taxas, copia da póliza
do seguro de responsabilidade civil e último recibo de pagamento, fianza (a fixar polo concello) e prazo de ocupación.
Nos casos de obras en fachadas sobre a vía pública que necesiten andamiaxe: certificado de arquitecto ou arquitecto técnico no
que se indique que a colocación das estadas se fai baixo a súa dirección e que reunirán as debidas condicións de seguridade,
unha vez instalado.

NOTA: UNHA.VEZ REMATADAS AS OBRAS, PRESENTARASE A MEMORIA, OU DOCUMENTO VÁLIDO QUE
SUBSTITÚA, DE FINAL DE OBRA XUNTO COA COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDADE

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección de Datos de Persoais e garantía dos dereitos dixitais, 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.

Praza do Concello, s/n 36470. Salceda de Caselas
Tfnos. 986 349003 - 986 347500. Fax 986 347401
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