
 

SOLICITUDE DE LICENZA 
URBANÍSTICA 

(SELO DO REXISTRO) 
 

� OBRA MAIOR � OBRA MENOR (Marcar cun X o que corresponda. 
Observacións no dorso) 

 
SOLICITANTE 
APELIDOS 

 
NOME DNI / NIF 

 
ENDEREZO 

 
LOCALIDADE CONCELLO 

 
PROVINCIA 

 
CÓDIGO POSTAL TELÉFONO 

 

 
REPRESENTANTE (se é o caso) 
APELIDOS 

 
NOME DNI / NIF 

 
ENDEREZO 

 
LOCALIDADE CONCELLO 

 
PROVINCIA 

 
CÓDIGO POSTAL TELÉFONO 

 

 
OBXECTO DA SOLICITUDE  

 Obras que se proxectan:   
   

   
   

   
 Situación:   
 Facultativo/a:   
 Técnico/a:   
 Data de visado do proxecto:   
 Construtor/a:   
 Orzamento:   
   
   
A persoa que asina este documento SOLICITA que se lle conceda a 
correspondente licenza municipal de obras. 
 

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU DA PERSOA QUE O/A REPRESENTA 

O Grove,  de  de 20    
 

 

 
 
ALCALDE DO CONCELLO DO GROVE 

 



DOCUMENTACIÓN QUE HAI QUE ACHEGAR COA SOLICITUDE DE LICENZA 
URBANÍSTICA: 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
OBRAS MAIORES 

 Movementos de terra, desmontes e terrapléns 
 Demolicións 
 Edificacións de nova planta 
 Reformas da estrutura ou do aspecto exterior das edificacións existentes 
 Galpóns, alpendres, garaxes e outros similares 
 Muros de contención 
 Primeira utilización dos edificios e modificación do seu uso 
 Intervencións en edificios catalogados ou de interese cultural 
 Parcelacións, divisións ou segregacións de predios 
 Plans urbanísticos 
 Obras e proxectos de urbanización 
 Industrias 

 
 

 
OBRAS MENORES 

 
 
 Recebos, revocos, pinturas, revestimentos, pavimentos, substitución 

de carpintaría e outras obras similares  
 Anuncios, toldos, colocación de carteis visibles desde a vía pública 
 Rozas e cortas de árbores 
 Conexións á rede de sumidoiros 

 
 
 
 
 
 Reparación e reposición de cubertas (que non supoñan alteración 

do volume nin da altura)   
 Obras de mantemento e de conservación das construcións (que non lle 

afecten á estrutura nin supoñan alteración do volume nin da altura) 
 Cerramentos de muro, divisións e similares 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Colocación e instalación de valados de obra, estadas e guindastres 

 
 
 
 
 

Ademais, deberá presentar: 

• Plano de situación das normas 
urbanísticas municipais en vigor 

• Memoria descritiva das obras 
• Orzamento ou custo 
• Esbozo ou debuxo do estado actual 

e do estado final da construción 

Ademais, deberá presentar: 

• Plano de situación das normas 
urbanísticas municipais en vigor 

• Memoria descritiva das obras 
• Orzamento ou custo 

Ademais, deberá presentar: 

• Escritura de propiedade da parcela 
• Concesión e sinalización de 

aliñación e rasante (se é o caso) 
• Dous exemplares do proxecto, 

redactado por un facultativo, con 
visado colexial 

• Oficio dirección de obra dos técnicos 
    

 

Ademais, deberá presentar: 

• Plano de situación das normas 
urbanísticas municipais en vigor 

• Memoria descritiva das obras 
• Orzamento ou custo 
• Póliza de responsabilidade civil e 

xustificante da súa vixencia (último 
recibo de pagamento ou certificación 
de que a póliza está en vigor) 

• Oficio mediante o cal se acredite a 
existencia da dirección técnica 

 

Con carácter xeral: 
• Fotocopia do documento de identidade do solicitante. No caso de actuar en representación, fotocopia dos documentos de 

identidade do representante e do solicitante, coa autorización escrita deste último ou copia de poder para representalo. Se 
o solicitante é unha sociedade, débese achegar a súa escritura de constitución. 
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