REXISTRO DE ENTRADA

URB-LIC-003

SOLICITUDE DE LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN OU UTILIZACIÓN DUN EDIFICIO
APELIDOS

NOME

N.I.F.

INTERESADO

DENOMINACIÓN SOCIAL

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

PORTAL

ESCALEIRA

PISO

PROVINCIA

TELÉFONOS DE CONTACTO

APELIDOS

REPRESENTANTE

NÚMERO

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

NOME

N.I.F.

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

MUNICIPIO

NÚMERO

PORTAL

ESCALEIRA

PISO

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONOS DE CONTACTO

SITUACIÓN DA EDIFICACIÓN (RÚA/LUGAR)

EDIFICACIÓN

N.I.F.

CORREO ELECTRÓNICO

Nº/KM.

PORTAL

ESCALEIRA

PISO

REFERENCIA CATASTRAL

EXPEDIENTE DA LICENZA DE OBRA

DATOS DA PRESENTACIÓN DO PROXECTO DE EXECUCIÓN

Que é certo o que manifesta, e, en todo caso:

DECLARA BAIXO A SÚA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE

•
•
•

Que se cumpriron a totalidade das condicións impostas no acordo de concesión da licenza de obra (cesións obrigatorias, inscrición da indivisibilidade da
parcela, etc.).
Que achega toda a documentación preceptiva.
Que son certos todos os datos recollidos nesta solicitude.

AUTORIZA aos efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal ao Concello de Vilanova de Arousa á comprobación telemática ante outras
Administracións Públicas dos datos declarados e demais circunstancias relativas a esta solicitude de licencia.
En .......................................................................................................................................................................................................................................... a ................................ de ...................................................................................................................... de ..................................

Sinatura do/a interesado/a: Nome e N.I.F.: .................................................................................................................................................................................................................
ADVIRTESE Á PERSOA ASINANTE DA SOLICITUDE QUE, de acordo co disposto no artigo 143 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, en ningún caso se entenderán adquiridas
por silencio administrativo facultades ou dereitos que contraveñan a ordenación territorial ou urbanística.
De acordo ó disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados
aos correspondentes ficheiros do Concello de Vilanova de Arousa. En calquera momento poderá exercitar os seus dereitos de aceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo a
través de escrito presentado no Rexistro do Concello.

RELACIÓN DE OBRAS INCLUIDAS NA PRESENTE COMUNICACIÓN

• A primeira ocupación dos edificios.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

 Persoa física: Fotocopia do N.I.F. No caso de que se compareza en representación doutra persoa acompañarase, ademais da fotocopia do N.I.F. do representado, o
documento que acredite debidamente a representación.
 Persoa xurídica: a persoa que asine a solicitude achegará documentación acreditativa da súa representación (fotocopia da escritura pública de constitución da
sociedade, poder, etc.).
 Xustificante de pago dos tributos municipais que resulten preceptivos.
 Certificado final de obra subscrito por técnico competente e visado polo colexio profesional.
 Declaración do técnico sobre a conformidade das obras executadas co proxecto autorizado pola licenza de obras correspondente. No caso de variacións de detalle
na obra executada, deberá de presentar unha memoria e planos da situación final da obra nos que queden perfectamente recollidas, descritas e identificadas as
variacións introducidas (2 copias en papel e 1 por cada organismo sectorial en caso de que teña que remitirse dende o concello; ademais dunha copia en formato
dixital asinada electrónicamente).
 Fotografías das fachadas e da situación da edificación.
 Certificación das compañías subministradoras de servizos públicos acreditativa da axeitada execución da acometida da rede respectiva.
 Xustificante de solicitude da alta no Imposto de Bens de Natureza Urbana (modelo T22 (902N)).


Informe de ensaio a partir de medicións in situ do cumprimento dos illamentos acústicos esixidos e, de ser o caso, que as instalacións comúns do edificio non producen
nas edificacións niveis sonoros superiores aos valores límite establecidos de conformidade co establecido no artigo 10 do Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre
contaminación acústica de Galicia.

