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OBRA

LOCALIZACIÓN: 

TÉCNICO DO PROXECTO:

ORZAMENTO:

REFERENCIA CATASTRAL: 

DESCRICIÓN: 

€

CLASIFICACIÓN DO SOLO:

COMUNICA:

SOLICITANTE 

 Actuando en nome propio    Representando, en calidade de               a: 

INTERESADO 

C.P. 

CAN[9 DE NOTIFICACIÓN 

 Tradicional 

 Telemático 
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AUTORIZACIÓNS

Autoriza ós efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal a esta 
administración á comprobación telemática con outras Administracións Públicas dos datos 
declarados e demais circunstancias relacionadas coa tramitación do expediente.

Si Non

OUTROS EXPEDIENTES RELACIONADOS

COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE

Que as actuacións que se detallan nesta comunicación previa cumpren coa normativa urbanística e sectorial 
de aplicación neste Concello, e que serán executadas con arranxo ás condicións xerais e específicas 
establecidas.

Que se obtiveron todas as autorizacións e/ou informes sectoriais preceptivos necesarios para o inicio da obra, 
instalación ou actividade, así como as concesións administrativas ou autorizacións correspondentes cando o 
acto pretendido supoña a ocupación ou utilización do dominio público do que sexa titular outra 
Administración Pública.

Que son certos cantos datos e manifestacións foron expostos na presente comunicación e documentación 
que se achega.

1.

2.

3.

Autoriza ao concello o acceso telemático ao Colexio Oficial de Aparelladores, Arquitectos 
Técnicos e Enxeñeiros de Edificación da Coruña para a obtención do proxecto técnico 
visado dixitalmente que é obxecto desta solicitude.
Código proxecto visado:

Si Non

Autoriza ao concello o acceso telemático ao Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros
Industriais de Galicia para a obtención do proxecto técnico visado dixitalmente que é 
obxecto desta solicitude.
Código proxecto visado:

Si Non
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA 

COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS
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