
       Concello de Porto do Son 
                                       LICENZA DE OBRA MAIOR 

                                                                                      

                                                              EXPEDIENTE Nº:              /2015 
 

Solicitante 
APELIDOS e NOME ou RAZÓN SOCIAL: 
 
 

NIF/DNI: 
 

ENDEREZO: 
 
 
CONCELLO: 
 
 

PROVINCIA: 
 

CÓDIGO POSTAL: 
 

TELÉFONO: 

Representante (no caso de actuar por medio de representante) 

APELIDOS e NOME ou RAZÓN SOCIAL: 
 
 

NIF/DNI: 
 

ENDEREZO: 
 
 
CONCELLO: 
 
 

PROVINCIA: 
 

CÓDIGO POSTAL: 
 

TELÉFONO: 

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN: 
 
 

 

EXPÓN:  
Que desexa levar a cabo a obra que a continuación se describe, segundo a 
documentación técnica que se achega. 
Unha vez presentado ante o concello, o proxecto adquire o carácter de documento público, e da exactitude e veracidade dos datos 
técnicos consignados nel responde o seu autor ou a súa autora para todos os efectos. 
Datos da obra 

LOCALIZACION: 
 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 
 
 

ORZAMENTO(€): 
 
 

Marque con X o cadro que corresponda 
NOVA EDIFICACION EDIFICIOS EXISTENTES  

□ NOVA PLANTA 

□ AMPLIACIÓN 

□ RECONSTRUCCIÓN 

□ GALPÓN OU CUBERTO 

□ CONSERVACIÓN 

□ CONSOLIDACIÓN 

□ REHABILITACIÓN 

□ REFORMA 

□ DEMOLICIÓN 

□ RESTAURACIÓN 

 

□ EXCAVACIONS, RECHEOS, MOVEMENTOS DE TERRAS  

□ CAMBIO DE USO 

□ PARCELAMENTO 

□ MURO DE CONTENCIÓN 

□ OUTROS: 

 

 

Aportando a documentación requerida que se sinala marcada con X no dorso deste impreso, SOLICITA: 
que previos os trámites oportunos se me conceda a licencia solicitada para as obras de referencia. 
 
Nota: O cómputo do prazo de resolución do expediente que se solicita non empezará a contar en tanto non sexa presentada a 
DOCUMENTACIÓN COMPLETA no rexistro do Concello. 
 
Liquidación 

BASE IMPOÑIBLE  

TIPO  

COTA  
 

En Porto do Son, a ...........de ............................2015 
 
 
 
 
 
 
Asinado: A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE 

 

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE PORTO DO SON 
 

 



       Concello de Porto do Son 
                                       LICENZA DE OBRA MAIOR 

                                                                                      

                                                              EXPEDIENTE Nº:              /2015 
 

 
Documentación que debe aportar coa solicitude: 
Marcar cunha X a documentación que se aporta 
 

1. Proxecto técnico completo redactado por técnico competente:                          1.a. Proxecto básico 
 

1.b. Proxecto de execución 

 

 

2. Estudio Básico de seguridade e saúde   

3. Proxecto técnico de seguridade e saúde no traballo se o presuposto da obra excede de 600.000€  

4. Proxecto de Infraestructura Común de Telecomunicacións en edificacións colectivas  

5. Oficio de nomeamento de Dirección de Obra  

6. Oficio de nomeamento de Dirección de Execución  

7. Oficio de nomeamento de Coordinador de Seguridade e Saúde  

8. Cuestionario de estadística de edificación visado  

9. Fotografías da parcela ou da edificación se é o caso, e do seu contorno  

10. Nos casos de ampliación, copia da licenza anterior  

11. Título de propiedade  

12. Para obras incluidas en solo rústico, deberá solicitarse o trámite previsto no artigo 41, aportando 
a documentación contida no artigo 41.2.a da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección 
do Medio Rural de Galicia 

 

 

13. No caso de novas edificacións ou ampliación das existentes aportarase plano topográfico da 
parcela no seu estado actual a escala debidamente acoutado, con referencia a elementos fixos 
de fácil identificación, figuran línea de bordo se existise aliñación que lle afecte e edificacións e 
arborado existente 

 

 

 
 

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE PORTO DO SON 
 

 


