SOLICITUDE DE LICENCIA DE 1ª OCUPACIÓN
Interesado
NIF/CIF

Nome e apelidos

Enderezo para os efectos de notificacións
Municipio

C.P.

Provincia

Teléfono móvil
Representante
NIF/CIF

Teléfono

Correo electrónico

Nome e apelidos

EXPÓN
1.- Que con data _____________________ concedeuse a LICENCIA DE OBRAS tramitada co número de expediente
______ / ______ / ___________ para a construción de _______________________________________________
en _____________________________________________________________________, con Referencia catastral
________________________________________________________ .
2.- Que ditas obras executáronse conforme ó proxecto presentado, tal como se acredita co CERTIFICADO FINAL
DE OBRA, subscrito por técnico competente e visado, que tamén se acompaña, no que se afirma que as mesmas
reúnen as condicións de habitabilidade, seguridade e hixiene necesarias para seren ocupadas.
3.- Documentación complementaria que se acompaña:
 Certificado final de obra visado.
 Certificado de cumprimento da normativa sectorial de habitabilidade, seguridade, salubridade e accesibilidade.
 Planos reformados (no caso de que as obras variasen respecto do proxecto presentado).
 Copia, no seu caso, do documento público de cesión de terreos.
 Copia da solicitude de alta no Imposto sobre Bens Inmobles Urbanos.
 Certificación de non deterioro do dominio público.
 Catro fotografías do edificio e do seu entorno e dúas dos viais adxacentes
 Xustificante da inscrición do certificado de eficiencia enerxética no rexistro da Xunta (INEGA).
 Outros:

Polo exposto, SOLICITA:
A concesión da LICENCIA MUNICIPAL DE PRIMEIRA UTILIZACIÓN OU OCUPACIÓN do inmoble citado de
conformidade co disposto nos artigos 142 e 143 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia, e preceptos
concordantes reglamentarios.
Carballo,

de

de 20

Asinado ………………………………………………..

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CARBALLO

Información básica sobre protección de datos
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos
persoais é CONCELLO DE CARBALLO, con dirección en PRAZA DO CONCELLO S/N, 15100 - CARBALLO (A CORUÑA); lopd@carballo.gal. O Delegado de
Protección de Datos do CONCELLO DE CARBALLO é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en
lopd@carballo.gal. Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se
cederán a terceiros, salvo por obriga legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos
seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en cualquier momento. Para elo,
CONCELLO DE CARBALLO dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar
os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. Pode consultar a información adicional y detallada
sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: lopd@carballo.gal.

