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COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE TITULARIDADE
DE LICENZA DE OBRA
DATOS DO NOVO TITULAR DA LICENZA
D./DNA.

N.I.F.

ENDEREZO E POBOACIÓN

C.P.

PROVINCIA

TELÉFONO

ACTUANDO EN

D./DNA./PERSOA XURÍDICA

N.I.F./C.I.F.

TELÉFONO

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

C.P.

POBOACIÓN

DATOS DO ACTUAL TITULAR DA LICENZA
D./DNA.

N.I.F.

ENDEREZO E POBOACIÓN

C.P.

PROVINCIA

TELÉFONO

ACTUANDO EN

D./DNA./PERSOA XURÍDICA

N.I.F./C.I.F.

TELÉFONO

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

C.P.

POBOACIÓN

DATOS DA LICENZA QUE SE TRANSMITE:

Nº DE LICENZA

OBRA AUTORIZADA: Información relativa á actividade obxecto de transmisión
ENDEREZO DAS OBRAS

Os/as solicitantes, cuios datos personais se indican, declaran baixo a súa responsabilidade ser certos os datos que subscriben e documentos que aportan, COMUNICAN ao Concello de Sanxenxo a
transmisión da licenza de obra anteriormente descrita e SOLICITAN se expida documento acreditativo da transmisión da licenza de obra a nome do novo titular.
Sanxenxo,

de

de

[Sinatura do titular anterior ou do seu representante]

[Sinatura do novo titular ou do seu representante]

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DO CONCELLO DE SANXENXO
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumprimento do establecido na Lei Orgánica de 13/12/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, infórmaselle que os datos de carácter persoal
facilitados no presente impreso, utilizaranse exclusivamente para o exercicio das competencias propias desta Administración e serán incorporados ós ficheiros que conforman a base de
datos do Concello de Sanxenxo, ante o que poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose ó Rexistro Xeral (Rúa Madrid, 1. 36960 Sanxenxo).

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. Igualmente, indicarase calquera outra
documentación que se presente a maiores da indicada no presente formulario

TRANSMISIÓN DE LICENZA DE OBRA
Impreso de solicitude de transmisión de licenza de obra, debidamente cumprimentado, e asinado polo antiguo e
novo titular da licenza.
Xustificante do pagamento das taxas municipais.
Fotocopia DNI do antigo e do novo titular da licenza.
Se o novo titular é unha persoa xurídica: escritura de constitución da sociedade e fotocopia do CIF.
Certificación descritiva e gráfica catastral do inmoble obxecto da licenza.
Fotocopia da resolución da presidencia (ou organismo competente) pola que se concedeu no seu día a licenza que
se transmite.

No caso de transmisións por mortis causa (falecemento do titular) aportarase tamén:
Certificado de defunción.
Testamento ou declaración de herdeiros.

