


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. 

 
DOCUMENTOS A APORTAR: 

 Escritura pública de propiedade do terreo.  
 Reportaxe fotográfica da parcela e das edificacións existentes. 
 Proxecto técnico subscrito por técnico competente no que se incluirá: 

- Memoria  
Na que se describa a finca a parcelar, coa súa referencia catastral; se xustifique o 
parcelamento e se describan as parcelas resultantes con expresión das súas superficies, 
lindeiros e localización. Ademáis incluirá a descrición das edificacións existentes na parcela, 
coas superficies construidas e o cálculo de edificabilidade consumida. 
- Memoría urbanística 
Na que se xustifique o axuste do parcelamento ao planeamento vixente e a condición de 
edificable das fincas resultantes. 
- Plano de situación da cartografia oficial a escala non inferior a 1:2000.    
- Plano topográfico da parcela orixinal a escala adecuada (mínimo 1:500). 

             Indicando os seus lindeiros e as construcións existentes. 
- Plano de deslinde acoutado da parcela orixinal a escala adecuada (mínimo 1:500). 
No que se reflicta a aliñación oficial, cos mesmos parámetros con que foi fixada polos 
servizos técnicos municipais e se delimite a parcela (ou parcelas) forá de aliñación e que 
serán obxecto de cesión, indicando a súa superficie. 
- Plano acoutado de parcelamento a mesma escala. 

             Indicando a superficie e lindeiros das fincas resultantes, asi como as construcións existentes. 
        - Ficha individualizada de cada parcela resultante co seguinte contido: 
              a) Situación da finca, indicando se está ou non edificada. 

b) Plano a escala non menor de 1:500, con expresión dos seus lindeiros acoutados e 
determinación xeométrica necesaria para a súa correcta e inequivoca identificación e 
trazado. 

         c)  Clase e categoría do solo onde se atopa a parcela. 
            d) Uso do solo, altura, volume e situación da edificación, ocupación máxima da parcela e o       
                     aproveitamento do subsolo. 

 
Declaración responsable (ou certificado colexial) do técnico redactor do proxecto 
No que figuren os seus datos persoais e profesionais de forma que permita a súa identificación e na que 
se acredite que non está inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade. 
 


