CONCELLLO DE
C
A MERCA
COMU
UNICACIÓN
N PREVIA DE
D
OBR
RAS ME
ENORE
ES
en ap
plicación da Lei 9/2002 na súa
redacción dada polla Lei 9/2013

EXP. Nº.:

Rexistro de entrada
a

SOLICIT
TANTE
Nome e apelid
dos/Razón Sociaal:

DNI

C
CIF

NIE

PASAPORTE
P

Enderezo a effectos de notificcacions:
CP:

Loccalidade:

M
Municipio:

Provvincia/Pais:

Enderezo electrónico:
e

Tel. Fixo:

Tel. M
Móbil:

Fax:
F

Autorizo, para
a maior comodid
dade, a ser com
municado polos medios
m
sinalado
os con

REPRESE
ENTANTE
E

DE
E CARACTER:

PERSOAL

Nome e apelid
dos/Razón Sociaal:

PROFESIONA
AL

DNI

LEGAL

C
CIF

NIE

OUTROS

PASAPORTE
P

Enderezo a effectos de notificcacions:
CP

Loccalidade:

M
Municipio:

Provvincia/Pais:

Enderezo electrónico:
e

Tel. Fixo:

Tel. M
Móbil:

Fax:
F

Autorizo, para
a maior comodid
dade, a ser com
municado polos medios
m
sinalado
os con

n do disposto no
n artigo 194 da Lei 9/2002
2, de ordenacción urbanística
a e protección
n do medio rural de Galicia,,
En aplicación
na súa redaccción dada pola
a Lei 9/2013, do emprendemento e da co
ompetitividade
e económica d
de Galicia,

COMU
UNICA
Que vai realizzar as obras que
q se describen a continuación:
LOCALIZ
ZACIÓN
Enderezo:

Localidade
e:

Parro
oquia:

Referencia Caatastral:

Polígono:

Parce
cela:

O:
DESCRIPCIIÓN DAS OB
BRAS (Relación detallada
d
na páxinaa seguinte) TIPO

VIVENDA
A

LOCAL

PECHES

OUTROS
O

ORZAMENTO
O DE EXECUC
CIÓN MATER
RIAL (EM)...............................:
Que as menccionadas obrass, que se deta
allan no dorso ou en documento aparte, darán
d
comezo
o a partires do día ......... de
e
........................... de 20..... (a comunica
ación deberá realizarse
r
cunh
ha antelación mínima de 15
5 días hábiles) cun prazo de
e
execución de
e …………………
………………..

DECLA
ARA

BAIX
XO A SÚA EXC
CLUSIVA RESP
PONSABILIDADE que é certo o que maniffesta e, en tod
do caso:

- Que as carracterísticas indicadas reflicten fielmente as ob
bras a realizar.
- Que as obrras solicitadas non
n afectan ao volume
v
da edificcación, nin a súa estrutura, nin
n supoñen aume
ento da superficcie construída.
- Que as ob
bras solicitadass non están su
uxeitas a licenzza municipal prrevia de conforrmidade co arttigo 194.2 da Lei 9/2002, de
e
ordenación
n urbanística e protección
p
do medio
m
rural de Galicia,
G
na súa re
edacción dada pola
p
Lei 9/2013.
- Que a edifficación non está
á suxeita a ning
gún tipo de catalogación.
- Que se cum
mprirán os requ
uisitos da norma
ativa específica de
d tratamento de
d residuos.
- Que conta coas autorizacións para a ocup
pación do domin
nio público ou sectoriais
s
que re
esulten necesariias.
- Que na exe
ecución da obra
a respectaranse as medidas de seguridade e sa
aúde laboral seg
gundo RD 1627
7/97.
- Que acheg
ga toda a docum
mentación prece
eptiva, indicada na seguinte páx
xina.

En A Merca, a ____
_
de _____
____________
____ de 20___
_

Asdo
o.: _________
____________
____________
____________
_
SR. AL
LCALDE-PRESIDE
ENTE DO
O CONCE
E
LLO
DE A MERCA

CONCELLO DE A MERCA

COMUNICA
ACIÓN PREVIA
A OBRAS MEENORES
RELACIÓ
ÓN DETAL
LLADA DA
AS OBRAS
S (

Adxunto
o relación aparte)

Concepto
1. Mantemen
nto de partes no
on edificables de parcelas e soares:
A.- Limpe
eza e roza interrior de parcelass e soares, sen movementos de
d terras nin
corta de arboredo.
a

Unidades

Prezo

Importe

B.- Consttrución ou reparración de peche
es de parcelas sen
s afeccións es
struturais.
2. Mantemen
nto de fachadas
s dos edificios:
A.- Repa
aración e substtitución de elementos auxiliares da cuberta
a (canalóns,
baixantess e varandas).
B.- Limpe
eza e pintado de
e fachadas.
C.- Camb
bio de carpinteríía exterior, persianas, varandass ou similares.
D.- Modifiicación de revesstimento de loca
ais ou vivendass.
3. Mantemen
nto de cubertas
s de edificios:
A.- Reparración ou substiitución puntual de
d material de cubertas
c
ou terrrazas.
4. Mantemen
nto e actualizac
ción das instala
acións dos ediificios:
A.- Substtitucións de insstalacións privativas dunha vivvenda ou local (auga, gas,
electricida
ade, saneamento ou similar).
B.- Novass instalacións non
n
encaixadass en elementoss estruturais (viigas, piares,
paredes mestras,
m
etc.).
C.- Mante
emento de insta
alacións comúnss do edificio (ascensor, caldeira
as etc.)
5. Mantemen
nto dos acabad
dos interiores dos
d edificios:
A.- En pa
aredes, solos e falsos
f
teitos.
B.- Reform
mas en cociñass ou baños que non modifiquen
n as divisións intteriores.
6. Outros:
TOTAL EXE
ECUCIÓN MATERIAL (EM)

€ 0,00

DOCUME
ENTACIÓN QUE SE
E ACOMPA
AÑA
Copia do DNI.
Autorizacción (en caso de
e representación
n).
Xustifican
nte de pagamen
nto de taxas ou impostos municcipais.
Informe da
d Comisión Pro
ovincial de Patriimonio.
Autorizacción ou declaracción ambiental que
q proceda.
Autorizacción da Confede
eración Hidrográ
áfica.
Autorizacción da Deputacción Provincial.
Autorizacción do departam
mento de Estrad
das da Xunta de
e Galicia.
Autorizacción de Sanidad
de.
Informe do
d concello sobrre distancias a vías
v
municipaiss e/ou ocupación
n da vía pública
a.
Memoria descritiva dos traballos.
t
Orzamen
nto detallado por partidas.
Reportaxxe fotográfico.
Plano de situación e loccalización.
Planos do
os traballos si procede.
p
No caso de presentar documentación
d
técnica: Declarración responsa
able (ou certifica
ado colexial) do
o técnico comp
petente no que
figuren os
o seus datos persoais
p
e proffesionais de xe
eito que permita
a a súa identifiicación e na qu
ue se acredite que non está
inhabilitado ou incurso en
e causa de inco
ompatibilidade.
Nos caso
os de obras en fachadas que necesiten an
ndamios: Certificado de técnicco/a competentte no que se indique que a
colocació
ón dos andamios se fai baixo a súa dirección e que reunirán as
a debidas cond
dicións de seguridade unha vez
z instalados.

Consonte o disposto
d
na Lei orgánica 15/
/1999, do 13 de
d decembro, de
d
protección de
e datos de cará
ácter persoal, os
o seus datos serán
s
tratados de
d
xeito confidencial. Poderá
án ser incorporados aos ficheiros do
os
os municipais de
d Urbanismo e Servizos Ecconómicos e ao
os
departamento
outros do Co
oncello relaciona
ados con este trámite. En ca
alquera momento
poderá exerccitar os dereittos de acceso
o, cancelación,, rectificación e
oposición com
municándoo med
diante escrito que deberá presentar no Rexisttro
Xeral do Conccello.

A inexactittude, falsidade
e ou omisión, de carácter
esencial, en calquera dato, maniifestación ou
documento que se achega
a ou incorpora á comunicación
previa com
mporta a decclaración de ineficacia da
comunicaciión efectuada e impide executtar a obra que
se comunicca ou a actividad
de afectada, sen
n prexuízo das
sancións qu
ue proceda imp
poñer por tales feitos. Art.194
da Lei 9/2002.

Asdo
o.: _________
____________
____________
____________
_

