ILTMO. AYUNTAMIENTO DE MARIN

Avda. de Orense, s/n
Telef. 986880300- Fax 986882013
36900 MARIN (Pontevedra)

ILTMO. CONCELLO DE MARIN

SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA PARA ACTIVIDADES EN EDIFICIOS DECLARADOS B.I.C. OU
CATALOGADOS (Artigo 194.2. LOUG, na redacción dada pola Lei 9/2013 de 19 de decembro)
SOLICITANTE:
DNI/CIF:

Tfono:

ENDEREZO:
REPRESENTANTE (se é o caso):
DNI:

Tfono:

ENDEREZ0:
TÍTULO DO PROXECTO:
ORZAMENTO DO PROXECTO:
UBICACIÓN DO LOCAL:

M2:

REFERENCIA CATASTRAL:

AFORO:

ACTIVIDADE A REALIZAR:
□ ACT. INOCUA

I.A.E.:
□ ACT. RECREATIVA

□ ACT. AMBIENTAL

E X P Ó N:
Que ten a intención de proceder ao establecemento da actividade suxeita a licenza, arriba
descrita, e DECLARA baixo a súa RESPONSABILIDADE que é certo o que manifesta e, en todo caso:
- Que son certos todos os datos recollidos no impreso e documentación aportada.
- Que achega toda a documentación preceptiva.
- Que tras a obtención da licenza de obras e unha vez rematadas, comunicará o inicio da
actividade mediante o formulario correspondente co certificado final de obra.
E SOLICITA que previos os trámites oportunos lle sexa concedida a oportuna LICENZA
Marín, ________ de _________________________ de 20
Asdo: _________________________________________

Cláusula de protección de datos:
De acordo co disposto na Lei 15/1999, informámoslle que os seus datos persoais incorporaranse nun ficheiro cuxo responsable é o Concello de Marín, con domicilio
en Avda. de Ourense, s/n, 36900 Marín (Pontevedra), onde poderá exercitar, en todo momento, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso,o
de oposición.Mediante a facilitación dos seus datos persoais vostede autoriza o seu tratamento coa finalidade de tramitar o contido da presente instancia aos
efectos oportunos.
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PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE E DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR
Formulará, no Rexistro Xeral do Concello, a solicitude de licenza de obras e actividade, conxuntamente,
cubrindo o presente formulario con abono das taxas que procedan, por ambos conceptos. Achegará a
seguinte DOCUMENTACIÓN:
►Copia do DNI da persoa física. No caso de persoa xurídica, aportará o seu CIF e escritura de constitución
da sociedade.
►Copia da declaración censal de alta no IAE ou epígrafe fiscal no que se encuadre a actividade (Facenda)
►Copia do documento acreditativo da dispoñibilidade do local (contrato de aluguer, escritura de
propiedade do local, ...).
►Xustificación bancaria do ingreso das taxas polos conceptos que se solicitan
►Proxecto técnico, subscrito por técnico competente, das obras de adaptación que se realizarán, no que se
xustifique que tras as obras o local reúne as características esixidas para desenvolvemento da actividade, de
acordo coa lexislación vixente con especial referencia ao cumprimento das condicións de estabilidade,
illamento térmico e acústico, seguridade contra incendios e accesibilidade, precisas para o uso pretendido.
►Proxecto técnico da actividade e das instalacións (ou Memoria no caso de instalacións de pequena
entidade) redactadao por tecnico competente.
►Copia das autorizacións ou informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestación expresa de
que conta cos mesmos para o inicio da actividade. (En todo caso autorización previa da Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Dirección Xeral de Patrimonio, da Xunta de Galicia)
►Oficio de dirección das obras
►Reportaxe fotográfica do local (fachada e interior)
►Declaración responsable, ou certificado colexial, de tecnico competente, no que figuren os seus datos
personais e profesionais e na que se acredite que a persoa non está inhabilitada ou incursa en causa de
incompatibilidade
SE A ACTIVIDADE ESTÁ SOMETIDA AO PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL,
ENGADIRÁ:
►Autorización ou declaración ambiental que proceda
►Copia do proxecto de obra ou actividade asinado por técnico competente
►Certificado do técnico que autorice o proxecto de que éste cumpre coa normativa técnica de aplicación
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