REXISTRO DE ENTRADA

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE UN PROXECTO DE EXECUCIÓN DUN
PROXECTO BÁSICO CON LICENZA XA OUTORGADA
APELIDOS

NOME

N.I.F.

INTERESADO

DENOMINACIÓN SOCIAL

N.I.F.

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

NÚMERO

MUNICIPIO

PORTAL

ESCALEIRA

PISO

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONOS DE CONTACTO

APELIDOS

REPRESENTANTE

URB-LIC-007

CORREO ELECTRÓNICO

NOME

N.I.F.

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

MUNICIPIO

NÚMERO

PORTAL

ESCALEIRA

PISO

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONOS DE CONTACTO

SITUACIÓN DA OBRA (RÚA/LUGAR)

CORREO ELECTRÓNICO

Nº/KM.

PORTAL

ESCALEIRA

PISO

DATOS DO PROXECTO

REFERENCIA CATASTRAL

DESCRICIÓN DAS OBRAS

ORZAMENTO EXECUCIÓN MATERIAL

Nº DE EXPEDIENTE DA LICENZA

DECL ARA BAIX O A SÚA RESPO NSABILIDADE

SUPERFICIE/MTS. LINEALES

DATA DA LICENZA OUTORGADA

Declaro Responsablemente que é certo o que manifesta, e , en todo caso:
•
•

Que son certos todos os datos recollidos nesta solicitude.
Que achega toda a documentación preceptiva.

En .......................................................................................................................................................................................................................................... a ................................ de ...................................................................................................................... de ..................................
Sinatura do/a interesado/a: .................................................................................................................................................................................................................

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA

ADVIRTESE Á PERSOA ASINANTE DA DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE, de acordo co disposto no artigo 40.6 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do Emprendemento e da
Competitividade Económica de Galicia, a inexactitude, a falsidade ou a omisión, de carácter esencial, de calquera dato ou información que se incorpore á declaración responsable, así
como a non presentación da declaración responsable ou da documentación requirida para acreditar o cumprimento do declarado, determinarán a imposibilidade de continuar co exercicio
da actividade desde o momento en que se teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das posibles responsabilidades penais, civís ou administrativas. A resolución que declare tales
circunstancias poderá determinar a obriga da persoa interesada de restituír a situación xurídica ao momento previo ao inicio da actividade, así como a imposibilidade de instar a un novo
procedemento co mesmo obxecto durante un período de tempo de entre tres meses e un ano.
De acordo ao establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Persoal (R.G.P.D.), os seus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos
correspondentes ficheiros titularidade do Concello de Vilanova de Arousa. A finalidade da recollida e tratamento da información é a xestión administrativa relativa á referencia da
instancia/solicitude. En calquera momento poderá exercitar os seus dereitos de aceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo a través de escrito presentado no Rexistro
Xeral do concello, acompañado do seu N.I.F. ou documento acreditativo equivalente.

DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA O INTERESADO NO MOMENTO DA PRESENTACIÓN DA DECLARACIÓN RESPONSABLE

Persoa Física: Fotocopia do N.I.F. No caso de que se compareza en representación doutra persoa acompañarase, ademais da fotocopia do N.I.F. do representado,
o documento que acredite debidamente a representación
Persoa Xurídica: a persoa que asine a solicitude achegará a documentación acreditativa da súa representación (fotocopia da escritura pública de constitución da
sociedade, poder, etc.).
Descritiva gráfica catastral da parcela onde se van a executar as obras, indicando a posición das mesmas.
Xustificante de pago dos tributos municipais que resulten preceptivos.
Proxecto completo de execución redactado por técnico competente (2 copias en papel e 1 por cada organismo sectorial en caso de que teña que remitirse dende o
concello; ademais dunha copia en formato dixital asinada electrónicamente).
Certificado expedido polo técnico redactor do proxecto de execución no modelo oficial aprobado polo Concello (URB-LIC-007), que acredita que este se axusta ó
Proxecto Básico en base ó cal se outorgou a licenza.

NOTA ACLARATORIA

• CANDO A OBRA TEÑA POR OBXECTO O DESENVOLVEMENTO DUNHA ACTIVIDADE, consignarase expresamente esta circunstancia e, xunto coa
documentación anterior, deberá presentarse ademais a seguinte:
▪ Se o exercicio da actividade está sometido a COMUNICACIÓN PREVIA, aportarase a documentación esixida para o inicio da actividade (consultar modelo
de comunicación previa de inicio dunha actividade).
▪ Se a actividade se encadra entre as sometidas a LICENZA PREVIA, aportarase a documentación que corresponda xunto coa solicitude de licenza da
actividade (consultar modelo de solicitude de licenza para actividade sen obras).

