SOLICITUDE LICENZA
OBRAS MENORES E OUTROS
ACTOS SUXEITOS A LICENZA
DATOS DO/A SOLICITANTE
Nome e Apelidos ou RAZÓN SOCIAL

DNI/ NIF:

ENDEREZO:

CIF:
TELÉFONO:

NOME E APELIDOS E ENDEREZO DO/A REPRESENTANTE
MUNICIPIO

PROVINCIA

DATOS DO PREDIO, FINCA OU EDIFICACIÓN
EMPRAZAMENTO (rúa, praza, lugar, número…)
PROPIETARIO DA PARCELA OU EDIFICACIÓN

TELÉFONO:

Referencia Catastral

DATOS DO PROXECTO
AUTOR E DIRECTOR:
TÉCNICO INSPECTOR:
CONTRATISTA (nome, apelidos ou razón social e enderezo)

NIF:
CIF:

DESCRICIÓN DAS OBRAS E ORZAMENTO

TIPO DE SOLICITUDES

DESCRICIÓN:

Cerrumes de parcelas
Obras interiores, fachadas, tellados…
Toldos, rótulos, marquesiñas…
Acondicionamento de Locais
Corta de masas arbóreas
Construcción de alpendres ou galpóns

Valos publicitarios
Outras
ORZAMENTO:

DOCUMENTOS QUE ACHEGA: (ver dorso)

O/a asinante do/a que se indican os datos persoais, SOLICITA que se lle conceda a Licenza obxecto desta solicitude, e
declara baixo a súa responsabilidade que son certos os datos que se indican.

A Cañiza, ______ de ________________ de 2.____
(Sinatura)

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE A CAÑIZA
Consorte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito
confidencial. Poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de A Cañiza relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións
municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia o interesado con esta solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso,
cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN ACHEGAR COAS SOLICITUDES DE LICENZA DE OBRA MENOR E
OUTRAS ACTUACIÓNS URBANÍSTICAS, segundo o tipo de solicitude:
En todos os casos:

1) Plano de situación da cartografía municipal (escala 1:2000), marcando a parcela.
2) O plano pode recollerse nas oficinas xerais do Concello. Urbanismo.
3) Fotocopia do documento de identidade do solicitante. No caso de actuar en representación, fotocopia

dos documentos de identidade do representante e o solicitante, coa autorización escrita deste último
ou copia de poder para representalo.
Para construccións auxiliares é preciso presentar escritura de propiedade da finca onde se vai situar a
edificación.

