FORMULARIO PARA CUBRIR COA DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA
Concello de Muros

Sinale os cadros que correspondan en cada caso coa documentación que se achega xunto coa solicitude, coa xustificación no
apartado de observacións da documentación que no se poida achegar. Advírtese que a persoa que asina é responsable da súa
veracidade.

AREA DE URBANISMO

LICENZA PARA OBRA MENOR
Impreso de solicitude - xustificante do pagamento de taxas (por duplicado)

Solicitante:
Persoa Física: fotocopia DNI
Persoa xurídica: a persoa que asina a petición achegará documentación acreditativa da súa representación (fotocopia de
escritura de constitución da sociedade, poder, etc.)

Documentación:
Memoria descritiva das obras asinada polo solicitante
Plano de situación da parcela referido a ordenación urbanística do PXOM a escala 1:5000 ou 1:2000 (segundo o caso) indicando o
número da folla, co emprazamento da edificación ou parcela na que se solicita a obra.
Orzamento detallado de execución material das obras asinado polo solicitante.
Reportaxe fotográfica orixinal da edificación ou parcela asinada polo solicitante.

Estudio de Seguridade e Saúde:
Sen Estudio de Seguridade e Saúde
Estudio de Seguridade e Saúde ó se esixir no RD 1627/1997, e que redactará técnico competente e que visará o correspondente
colexio profesional ou aportará certificación de habilitación colexial na que figuren os seus datos persoais e profesionais de xeito
que permita a súa identificación e na que se acredite que non está inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.

Catalogación da Edificación:
Non incluída dentro do catálogo do PXOM
Incluída dentro do catálogo do PXOM:
Non afecta á envolvente exterior
Afecta á envolvente exterior (fachada ou cambio de material de cuberta): Non se poderán conceder obras menores,
polo que deberán solicitar licenza de obras maiores acompañando a documentación correspondente.

Ámbito do B.I.C. Conxunto Histórico-Artístico de Muros:
Fora do ámbito
Incluída no ámbito:
Non afecta á envolvente exterior
Afecta á envolvente exterior (fachada ou cambio de material de cuberta):
Memoria de materiais, acabados e cores.
Edificación cualificada con nivel de catalogación 1 ou 2 dentro do ámbito B.I.C.: Non se poderán conceder obras menores,
polo que deberán solicitar licenza de obras maiores acompañando a documentación correspondente.
A solicitude de licenza non exime da obtención das autorización previas preceptivas conforme á lexislación e normativa
sectorial de aplicación á edificación.
OBSERVACIÓNS:

Muros, a …… de ………………….. de 20.…

Sinatura

