CONCELLO DE CORCUBIÓN
Edif. Administrativo José Carrera, s/n · 15130 Corcubión
Teléfono: 981745400 · Fax: 981747100
correo@corcubion.dicoruna.es

ADVERTENCIA AO SOLICITANTE DA LICENZA
Son obras menores aquelas obras ou instalacións de técnica sinxela e escasa entidade
construtiva e económica que non supoñan alteración do volume, do uso das instalacións e
servizos de uso común ou do número de vivendas e locais, nin afecten ao deseño exterior,
cimentación, estrutura ou ás condicións de habitabilidade ou seguridade dos edificios ou
instalacións de calquera clase. Non se consideran obras menores as parcelacións urbanísticas,
os cerramentos de muros de fábrica de calquera clase e as intervencións en edificios
declarados bens de interese cultural ou catalogados e os grandes movementos de terras (art
15.2 do Decreto 28/1999 do 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina
urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galiza).
A documentación (memoria, proxecto, orzamento e outros) deberá presentarse por
duplicado.
O prazo para resolver a solicitude será de 1 mes desde a data da súa presentación no
Rexistro Xeral do Concello. Transcorrido o dito prazo sen que se dite e notifique resolución
expresa, o interesado deberá considerar concedida a licenza mediante acto presunto
estimatorio, sen que en ningún caso se podan entender adquiridas por silencio positivo licenzas
en contra da lexislación ou do planeamento urbanístico.
A presentación desta solicitude non faculta ao solicitante para executar as obras, que
só poderán comezar logo de outorgada a licenza polo órgao municipal competente, e previo
pagamento do imposto ou taxa correspondente.
A iniciación das obras sen cumprir os requisitos sinalados implicará a suspensión
inmediata das mesmas, e a incoación do correspondente expediente sancionador, se houbese
lugar, ao abeiro da lexislación urbanística.
O Concello de Corcubión agradécelle o interese mostrado polo bo desenvolvemento
urbanístico municipal e a convivencia do Concello.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA Á SOLICITUDE:
(Marcar o que proceda cun X)
Orzamento de execución
Memoria valorada
Liquidación da taxa de expedición de documentos
Outra que se especifica:

(Espazo reservado para cumprimentar pola Administración)
Esta solicitude foi aprobada por:
Órgano:
Data de aprobación:
Nº de Licenza:
Data de notificación:
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SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA MENOR

Sr. ALCALDE:
O que subscribe,
NOME E APELIDOS OU RAZÓN SOCIAL:
ENDEREZO:
MUNICIPIO:
PROVINCIA:

CIF:
TELEF.:

Tendo prevista a realización da seguinte actuación urbanística,
SOLICITA LICENZA PARA:
SITUACIÓN:
Segundo se indica na seguinte documentación:
Cun orzamento de:
€.
Orzamento fixado pola Administración:
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que a totalidade dos datos
recollidos nesta solicitude son certos, e que a actuación que se pretende
efectuar coincide plenamente coa descrición que na documentación se indica.
Corcubión,

de

de 201

.

O solicitante,

