CONCELLO DE O SAVIÑAO
Praza de España, 1
Escairón- O Saviñao 27540 (Lugo)
Teléfono 982 452061
Fax 982 453048

COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRA
INTERESADO:
Nome e apelidos:
DNI:
Dirección:
Tfn:

Correo electrónico:

REPRESENTANTE*
Nome e apelidos:

DNI:

Dirección:
Tfno.:

Correo electrónico:

*Achégase documento de representación.
En aplicación do disposto no artigo 24 e na disposición derradeira terceira da Lei 9/2013, do emprendemento e da competitividade
económica de Galicia,

COMUNICA
Que vai levar a cabo obras menores que se describen a continuación:
LOCALIZACIÓN DAS OBRAS
Enderezo
Referencia catastral:
DESCRIPCIÓN DAS OBRAS

CONCELLO DE O SAVIÑAO
Praza de España, 1
Escairón- O Saviñao 27540 (Lugo)
Teléfono 982 452061
Fax 982 453048

Documentos que se achegan con esta comunicación previa (marcalos cunha “x”)
1. No caso de que se actúe por representante, documento acreditativo, orixinal ou
compulsado, da representación.
2. Memoria explicativa das obras proxectadas, coa manifestación expresa do cumprimento de
todos os requisitos técnicos e administrativos.
3.
Presuposto das obras
4.
Xustificante de pagamento da taxa dos tributos municipais
5. Copia das restantes autorizacións e, de ser o caso, concesións administrativas cando sexan
legalmente exixibles ó solicitante, ou acreditación de terse solicitado.
6.
Proxecto técnico asinado por técnico competente, que inclúa Memoria e planos de
situación catastral e urbanística das obras e de planta do local que reflictan a súa superficie
total e a súa distribución coas instalación e mobiliario.
O comunicante declara baixo a súa responsabilidade
1.- Que son certos cantos datos e manifestacións foron expostos na presente comunicación e
documentación que se achega.
A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato,
manifestación ou documento que se achega ou incorpora á comunicación previa comporta a
declaración de ineficacia da comunicación efectuada e impide exercer os actos de uso do solo e
do subsolo comunicado, sen prexuízo das sancións que proceda impoñer por tales feitos.
A resolución administrativa que constate tales circunstancias comportará a esixencia de
responsabilidades e poderá determinar a obriga do interesado de restituír a situación xurídica ó
momento previo ó inicio das obras, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento
durante un período de tempo determinado entre tres meses e un ano, de conformidade co artigo
194.5 da Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
2.- Que teño intención de levar a cabo estas obras, unha vez rematados os 15 días hábiles ó da
presentación da comunicación previa no Concello.
3.- Que se obtiveron tódalas autorizacións e/ou informes sectoriais preceptivos necesarios para o
inicio do uso do solo e subsolo que se comunica.
En
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