


DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS SOLICITANTES 
 
 
DATOS IDENTIFICATIVOS DO SOLICITANTE: 
 
•Persoas físicas: 
- DNI (ou documento que faga as súas veces). (do solicitante e do representante). 
- Os que comparezan ou asinen en representación doutro, acompañarán ademais un documento que 
acredite debidamente a devandita representación (autorización expresa, pode rnotarial ou declaración 
responsable). 
 
•Persoas xurídicas: 
- DNI (ou documento que faga as súas veces) do representante e documentación acreditativa da 
representación. 
- Escritura ou documento de constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as 
normas polas que se regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público 
que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate. 
 
•Comunidade de propietarios: 
- DNI (ou documento que faga as súas veces) do Presidente. No caso de que a solicitude a realice o 
administrador da Comunidade, DNI do administrador e documento que acredite debidamente a súa 
representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable). 
- Ademais acta do nomeamento do presidente ou acta da reunión de propietarios acordando a 
realización das obras. 
 
DOCUMENTOS A APORTAR: 
 
•Escritura pública de propiedade do terreo.  
•Reportaxe fotográfica do soar ou da edificación, subscrita pola persoa solicitante e polo técnico 
redactor do proxecto. Nos casos de nova edificación en edificacións entre medianeiras, acompañarase 
tamén fotografias das fachadas dos edificios lindeiros. 
 
•Oficio da dirección das obras. 
•Cuestionario estatístico de edificación e vivenda do Ministerio de Fomento. 
•Autorizacións sectoriais previas preceptivas. 
•No caso de proxectos ou oficios de dirección sen visado colexial: declaración responsable (ou 
certificado colexial) do técnico redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais ou 
profesionais de forma que permita a súa identificación e na que se acredite que non está inhabilitado ou 
incurso en causa de incompatibilidade. 
 
PROXECTO BÁSICO: 
 
•Proxecto técnico redactado por técnico competente. 
 
PROXECTO BÁSICO E EXECUCCIÓN (ademais do anterior): 
 
•Estudio de seguridade e saúde segundo R.D. 1627/1997 redactado por técnico competente. 
•Oficio da dirección da execucción da obra. 
•Oficio de coordinador en materia de seguridade e saúde na execucción das obras. 
•Estudio de xestión de residuos segundo R.D. 105/2008. 
•Proxecto de infraestructura común de telecomunicacións redactado por técnico competente de acordo 
co R.D. Lei 1/1998 (no caso de edificios con división horizontal). 


