Borrar datos

Imprimir formulario

Departamento de Urbanismo
Rúa Madrid, núm. 1
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Tlf. 986 72 00 75 - Fax 986 72 10 22
e-mail:
urbanismo@sanxenxo.org

SOLICITUDE DE PRÓRROGA PARA INICIO DE OBRAS

Interesado
Nome e apelidos/Razón social
1
Rúa

CP

Núm
Municipio

Provincia

Escaleira

Andar

Teléfono

Porta

/

Correo electrónico

Representante
Nome e apelidos

1

Rúa
CP

Núm
Municipio

Provincia

Escaleira
Teléfono

Andar

Porta

/

Correo electrónico

Expoño
Que ten outorgada licenza municipal de obras para proceder á construción de:

Dita licenza foi concedida por resolución da presidencia de data:
e notificada ao que subcribe na data do:
Como queira que non vai poder iniciar a construción referida no prazo outorgado no seu día, e polo que

Solicito
Que, previos os trámites oportunos, se me conceda unha PRÓRROGA para a iniciación das obras polo prazo
máximo disposto pola lexislación vixente (achégase a documentación indicada no reverso da presente solicitude).

Sanxenxo,

Asinado:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SANXENXO
Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter personal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos
ficheiros do Concello de Sanxenxo 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.

FORMULARIO PARA CUBRIR COA DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA
Marque os cadros que correspondan en cada caso a documentación que se presenta coa solicitude. No apartado de observacións indicarase a documentación que non se poida achegar e o motivo.

SOLICITUDE DE PRÓRROGA PARA INICIO DE OBRAS
Impreso de solicitude (por duplicado), subscrito polo promotor da obra ou polo seu representante, acreditando en tal caso dita representación
Fotocopia DNI do solicitante.
Se o solicitante é unha persoa xurídica: fotocopia do DNI do representante, escritura de constitución da sociedade e fotocopia do CIF.
Fotocopia da licenza de obras concedida para a construción da edificación para a que se solicita a prórroga.
Reportaxe fotográfico no que se amose o estado actual da parcela na que se vai a executar a edificación autorizada.
Certificación descritiva e gráfica catastral do inmoble.
Outros (especificar en observacións)

OBSERVACIÓNS:

