
LICENZAS-URBANISMO  

Solicitude de instalación de publicidade / rotulación 
 

 

EXCMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán 
ser incorporados aos  ficheiros do Concello de Santiago de Compostela relacionados con este trámite. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, 
cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que  presentará no Rexistro Xeral  do Concello. 
  

 
Interesado 

DOI/CIF Nome e apelidos/Razón social 

Rúa Núm. Escaleira Andar Porta 

CP Municipio Provincia  Teléfono 
                                 / 

Correo electrónico 

  
 
Representante 

DOI Nome e apelidos 

Rúa Núm. Escaleira Andar Porta 

CP Municipio Provincia  Teléfono 
                                 / 

Correo electrónico 
 

 
Datos do espazo da instalación publicitaria   
Rúa Núm. 

Espazo da instalación  
 

 Solo 
 Edificio 
 Caixón de obra 
 Estrada 

 

 
 

 Cerramento 
 Toldo 
 Outros: ____________________________________________ 

 
 

Tipo 
 

 Placas    
 Colgaduras e soportes publicitarios non ríxidos.   
 Rótulos de establecementos, rótulos ríxidos de obra, carteis en mobiliario urbano e publicidade en  lonas sobre estadas. 
 Outros: ___________________________________________________________________________________________ 

 
 

Importe  

 

 

Nota: Coa solicitude achegarase a documentación que figura no reverso desta solicitude. O Concello, de consideralo necesario, poderá  
solicitar calquera outra documentación complementaria. 
 
 

Rexistro número: 
  Santiago de Compostela, _____ de ____________________ de 20___ 

 
   
 
 
 
 
 Asinado: ________________________________________ 
 

 

Expediente número: 
 

 
 
 



LICENZAS-URBANISMO  

Solicitude de instalación de publicidade / rotulación 
 

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACHEGAR COA SOLICITUDE 
 
1. Con carácter xeral: 

a. Proxecto ou documento técnico, integrado por memoria, planos e orzamento. 

b. Licenza de apertura ou informe certificado, en caso de locais con declaración responsable ou 

comunicación previa, do establecemento que se anuncia ou da matrícula do imposto sobre 

actividades económicas para calquera outra instalación publicitaria non ligada a un 

establecemento. 

c. Licenza do elemento ou espazo da instalación. 

d. As solicitudes para instalacións publicitarias en bens de titularidade pública, sexa municipal ou de 

calquera outra administración, deberán estar acompañadas da autorización emitida pola 

administración titular para a ocupación con instalacións publicitarias. Así mesmo, no suposto de 

que o solo sexa de titularidade municipal a licenza outorgarase coa mesma vixencia temporal que 

a autorización ou concesión administrativa correspondente, sen superar o límite máximo que para 

cada modalidade se establece. 

e. Documentación específica en cada caso: se unha instalación publicitaria constase de máis dunha 

modalidade, presentarase unha única solicitude do conxunto, englobando e unificando todos os 

documentos que se precisen polas súas distintas modalidades. 

 

2. Placas: documentos b) e c) do apartado anterior, ademais de memoria e esbozo ou foto coas 

características, materiais e tamaño. 

 

3. Colgaduras e soportes publicitarios non ríxidos: 

a. Fotografías actuais a cor e con tamaño 15 x 20 cm. da fachada do edificio e do local, de fronte e 

de perfil. 
b. Plano de situación a escala 1:5000. 
c. Plano de alzado da fachada do edificio e do local incluíndo a instalación publicitaria, a escala e 

acoutado. 
d. Plano de sección da fachada incluíndo a instalación publicitaria, a beirarrúa e a anchura da rúa, a 

escala e acoutado. 
e. En colgaduras en edificios en construción ou reforma deberá presentarse a licenza de obras. 
 

4. Rótulos de establecementos, rótulos ríxidos de obra, carteis en mobiliario urbano e publicidade en lonas 
sobre estadas: 

a. Fotografías actuais a cor e con tamaño 15 x 20 cm. da fachada do edificio e do local, de fronte e 
de perfil. 

b. Plano de situación a escala 1:5000. 

c. Proxecto técnico subscrito por facultativo competente, visado polo seu colexio profesional, 

integrado por memoria, planos e orzamento. 
 


