Reservado selos internos

CONCELLERÍA DE URBANISMO

Imprimir formulario

REPRESENTANTE

SOLICITANTE

COMPROMISO SERVIZOS
Nome e apelidos ou razón social

DNI/NIF
DNI/CIF

Enderezo: / Rúa / Número

Teléfono : Fixo / Móbil

Municipio

Código postal

E-mail

Nome e apelidos

DNI

Enderezo: / Rúa / Número

Teléfono : Fixo / Móbil

Municipio

ACREDITA REPRESENTACIÓN:
DATOS DE
NOTIFICACIÓN

Provincia

PERSOA A NOTIFICAR:

Provincia

Si

Código postal

E-mail

Non
MEDIO DE NOTIFICACIÓN:

SOLICITANTE

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

REPRESENTANTE

NOTIFICACIÓN POSTAL

TIPO:

Construir
Legalizar
OBXETO:

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
http://salcedadecaselas.gal

CONCELLERÍA DE URBANISMO

Reservado selos internos

Imprimir formulario

COMPROMISO SERVIZOS

DECLARA:
Que se compromete a executar pola súa conta e de maneira simultánea a conexión cos servizos existentes
no núcleo, e de non existiren comprométese a resolvelos por medios individuais, co compromiso da súa
conexión cando estes se implanten, previo depósito das garantías esixidas polo concello, dando
cumprimento ao Artigo 24. Réxime e condicións de edificación no solo de núcleo rural, da Lei 2/2016, do 10
de febreiro, do solo de Galicia.
- Acceso rodado de uso público
- Abastecemento de augas
- Evacuación e tratamento de augas residuais
- Suministro enerxía eléctrica
Artigo 24 da LSG
(...)
2. Cando se pretenda parcelar, construír novas edificacións, substituír ou rehabilitar integralmente as
existentes, as persoas propietarias deberán ceder gratuitamente ao concello os terreos necesarios para a
apertura ou regularización do viario preciso.
3. No caso da construción de novas edificacións ou cambio de uso das existentes ou de rehabilitacións
integrais, deberán ademais executar á súa costa a conexión cos servizos existentes no núcleo.
4. Poderá autorizarse a execución simultánea das obras de acometida, urbanización e edificación. O
municipio deberá exixir garantías suficientes do cumprimento desta obriga.
5. Para edificar no ámbito dos núcleos rurais deberá dispoñerse de acceso rodado de uso público e
executarse a conexión coas redes de servizo existentes no núcleo rural ou nas súas proximidades. De non
existiren, deberán resolverse por medios individuais con cargo ao promotor ou á promotora da edificación e
co compromiso de conexión cando se implanten os servizos.

Salceda de Caselas, a
(Sinatura)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS

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.
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