
    

                                 SOLICITUDE LICENZA OBRAS 
                         

 

Ao Sr. Alcalde do Concello de Bueu. Rúa Eduardo Vincenti, 8. Departamento de Urbanismo. 

 

Obra nova, reforma e ampliación 
 
SOLICITANTE: nome e apelidos ou razón social                                                                                     

 
NIF, NIE ou CIF                                            Enderezo                                                                                                                CP 

 
Concello                  telefono                e-mail 

 
REPRESENTANTE: nome e apelidos ou razón social                                                                                     

 
NIF, NIE ou CIF                                            Enderezo                                                                                                                CP 

 
Concello                  telefono                e-mail 

 
DATOS DA OBRA A REALIZAR: 
Descrición das obras a realizar: (Definir: obra nova planta, reforma ou ampliación, número de plantas) 
 

 

 
 

 
Orzamento de execución material: 

 

Axentes intervintes: 
arquitecto/a: nome e apelidos                                                                                     

 
NIF, NIE ou CIF                                                               telefono              e-mail 

 
aparellador/a: nome e apelidos                                                                                     

 
NIF, NIE ou CIF                                                                 telefono              e-mail 

 
constructor/a: nome e apelidos                                                                                     

 
NIF, NIE ou CIF                                                     telefono              e-mail 

 
director/a da obra: nome e apelidos                                                                                     

 
NIF, NIE ou CIF                                                      telefono              e-mail 

 
director/a da execución da obra: nome e apelidos                                                                                     

 
NIF, NIE ou CIF                                                                    telefono              e-mail 

 
DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR: 
_Impreso de solicitude debidamente cumprimentado. 
_Xustificante do ingreso de autoliquidación da taxa correspondente. 
_Copia dos títulos de propiedade mais nota simple do Rexistro da Propiedade (só no caso de ter que efectuar cesión de terreos). 

 
PROXECTO BÁSICO: 
_Proxecto técnico redactado por técnico competente. 1 copia. De non sufrir modificacións requirirase outra copia para a súa dilixencia previo a obtención da licenza. 
  No caso de sufrir modificacións se requiriran 2 copias refundidas do proxecto para a súa dilixencia previo a obtención da licenza. 
  No caso de requirir informes de outras administracións se solicitarán tantas copias como sexa necesario. 
_Oficio de dirección de obra de arquitecto/a e de aparellador/a. 
_Cuestionario estatístico do Ministerio de Fomento. 
_No caso de ter que facer pozo de auga deberá aportar autorización de Augas de Galicia. 

 
PROXECTO DE EXECUCIÓN (si é básico e de execución ademais do anterior): 
_Proxecto técnico redactado por técnico competente e visado polo correspondente colexio profesional. 1 copia. De non sufrir modificacións requirirase outra copia  

para a súa dilixencia previo a obtención da licenza. 
  No caso de sufrir modificacións se requiriran 2 copias refundidas do proxecto para a súa dilixencia previo a obtención da licenza. 
_Estudio de seguridade e saúde segundo R.D. 1627/1997 redactado por técnico competente e visado polo correspondente colexio profesional. 
_No caso de edificios con división horizontal: proxecto de infraestructuras comúns de telecomunicacións redactado polo técnico competente e visado polo 

correspondente colexio profesional 

 
 
Bueu, a               de                                               de 20 
 

 
 
 
Sinatura de quen solicita: 

 


