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SL-003

SOLICITUDE DE LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN

DATOS DO SOLICITANTE/REPRESENTANTE
Nome e apelidos ou razón social

NIF/DNI/NIE

Nome e apelidos do representante

NIF/DNI/NIE

Domicilio
Enderezo a efectos de notificacións
Teléfono

Correo electrónico

EMPRAZAMENTO DO INMOBLE
Emprazamento

Referencia catastral

DATOS DA EDIFICACIÓN
Número de expediente da licenza de obra:

DECLARA BAIXO A SÚA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE que é certo todo o que manifesta e, en todo caso:
-

Que achega toda a documentación perceptiva.
Que se cumpriron a totalidade das condicións da licenza de obra.

AUTORIZA a efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, a esta administración, á
comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarados e demais circunstancias relativas ao
comunicado.

Valga, ____ de ___________________ de _________
Sinatura:

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DO CONCELLO DE VALGA

Consonte ao 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 Valga. En calquera momento
poderá exercitar os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro
Xeral do Concello.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA:


Fotocopia do NIF/NIE/DNI da persoa solicitante e, no seu caso, da persoa representante.



Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representación expresa para este acto (se
procede)



Certificado final de obra orixinal expedido polo/s técnico/s director/es de obra e visado polo colexio
profesional correspondente.



No caso de variacións na obra executada: memoria e planos da situación final da obra nos que queden
recollidas, descritas e identificadas as ditas variacións.



No caso de edificacións de uso residencial, acta de recepción da obra executada ou acreditación da
recepción tácita.



Documento acreditativo de que a obra ou instalación se deu de alta para os efectos do imposto de bens
inmobles de natureza urbana, ou copia compulsada da solicitude.

Consonte ao 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 Valga. En calquera momento
poderá exercitar os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro
Xeral do Concello.
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