
 

 
SOLICITUDE DE  

LICENZA URBANÍSTICA  

(SELO DO REXISTRO) 

 
NÚMERO DE EXPEDIENTE 

 
 
 

OBRA NOVA REFORMA OU AMPLIACIÓN DEMOLICIÓN OUTROS 
 

 

SOLICITANTE(1)
 

APELIDOS NOME DNI / NIF 

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
RÚA, AVENIDA, PRAZA... NÚM. LOCALIDADE CONCELLO 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO:

 

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN  (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito) 

APELIDOS NOME DNI / NIF 

ENDEREZO LOCALIDADE CONCELLO 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO:

 
OBXECTO DA SOLICITUDE (deberá achegar a documentación sinalada no dorso) 

 

Obras que se proxectan: 
 
   
 
 
 
 
 
 

Situación: …………………………………………………………………………………………………… 

Referencia catastral: ………………………………………………………………………………………… 

Redactor/a do proxecto: …………………………………………………………………………………….. 

Data de visado do proxecto: ………………………………………………………………………………… 

Orzamento (sen IVE): ……………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

 
A  persoa  que  asina  este  documento  SOLICITA  que  se  lle  conceda  a 
correspondente licenza municipal de obras. 

 
SINATURA DO/A SOLICITANTE OU DA PERSOA QUE O/A REPRESENTA 

 
O Grove, de de 20 

 

 
 
 

(1) Deberá achegar unha fotocopia do documento de identidade de quen solicita. 
 
 
 
 

(VER NO DORSO) 
 
 

ALCALDE DO CONCELLO DO GROVE 
 

Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos 
ficheiros do Concello do Grove relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia a persoa interesada nesta 
solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante un escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello. 



DOCUMENTACIÓN QUE HAI QUE ACHEGAR COA SOLICITUDE DE 

LICENZA URBANÍSTICA: 
 
 
• Fotocopia do documento de identidade de quen solicita. No caso de actuar en representación, fotocopia dos documentos 

de identidade do/a representante e do/a solicitante, coa autorización escrita deste/a último/a ou coa copia do poder para 
representalo/a. Se quen solicitante é unha sociedade, débese achegar a súa escritura de constitución. 

• Proxecto en formato dixital redactado por un/unha facultativo/a visados polo colexio oficial correspondente (nun único 
arquivo pdf). 

• Folla dos datos estatísticos debidamente cuberta. 
• Oficios de dirección do/a arquitecto/a director/a de obra, do/a aparellador/a e do/a coordinador/a de Seguridade e Saúde. 
• Xustificante do pagamento das taxas correspondentes. 
• Autorizacións sectoriais dos organismos públicos que teñan que emitir un informe previo. 


	Row1: 
	APELIDOS: 
	NOME: 
	DNI  NIF: 
	RÚA AVENIDA PRAZA: 
	NÚM: 
	LOCALIDADE: 
	CONCELLO: 
	PROVINCIA: 
	CÓDIGO POSTAL: 
	TELÉFONO: 
	CORREO ELECTRÓNICO: 
	APELIDOS_2: 
	NOME_2: 
	DNI  NIF_2: 
	ENDEREZO: 
	LOCALIDADE_2: 
	CONCELLO_2: 
	PROVINCIA_2: 
	CÓDIGO POSTAL_2: 
	TELÉFONO_2: 
	CORREO ELECTRÓNICO_2: 
	Situación: 
	Referencia catastral: 
	Redactora do proxecto: 
	Data de visado do proxecto: 
	Orzamento sen IVE: 
	SINATURA DOA SOLICITANTE OU DA PERSOA QUE OA REPRESENTA: 
	Consonte o disposto na Lei orgánica 151999 do 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal os seus datos serán tratados de xeito confidencial Poderán ser incorporados aos: 
	Texto1: 
	Texto2: 
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: Off
	Casilla de verificación6: Off


