(SELO DO REXISTRO)

SOLICITUDE DE LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN
NÚM. EXP.

SOLICITANTE(1)
APELIDOS

NOME

DNI / NIF

CONCELLO

PROVINCIA

DOMICILIO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
ENDEREZO
CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
APELIDOS

NOME

DNI / NIF

ENDEREZO

CONCELLO

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

OBXECTO DA SOLICITUDE (deberá achegar a documentación sinalada no dorso)

Solicito unha licenza de primeira ocupación para a construción executada e rematada
conforme a licenza de obras concedida polo Concello do Grove.
DATOS DA CONSTRUCIÓN

Número da licenza outorgada para a realización das obras e ano da concesión:
Descrición das obras:
Situación:

DATA

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU DA PERSOA QUE O/A REPRESENTA

O Grove,

de

de 20

(1) Deberá achegar unha fotocopia do documento de identidade de quen solicita.

(VER NO DORSO)

ALCALDE DO CONCELLO DO GROVE
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. Poderán ser incorporados aos
ficheiros do Concello do Grove relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia a persoa interesada nesta
solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante un escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do
Concello.

DOCUMENTACIÓN QUE HAI QUE ACHEGAR COA SOLICITUDE DE LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN:

•

Fotocopia do documento de identidade de quen solicita. No caso de actuar en representación, fotocopia dos documentos
de identidade do/a representante e do/a solicitante, coa autorización escrita deste/a último/a ou coa copia do poder para
representalo/a. Se quen solicitante é unha sociedade, débese achegar a súa escritura de constitución.

•

Certificado final de obra orixinal expedido polo/s técnico/s director/es da obra visado polos colexios oficiais
correspondentes.

•
•
•
•

Fotocopia da licenza ou licenzas de obra.

•
•

Certificado de eficiencia enerxética e inscrición no rexistros da Consellería de Economía, Emprego e Industria (Inega).

•
•
•

Certificado expedido por unha empresa ou entidade homologada sobre o cumprimento dos requisitos acústicos esixidos.

Fotocopia e orixinal, para cotexar, da declaración de alta na contribución urbana, que deberá vir selada por Facenda.
Fotografías exteriores do edificio rematado nas que se inclúan todas as fachadas e as medianeiras, se as houber.
Copias dos boletíns das conexións ou documentación xustificativa da posta en funcionamento das instalacións ou
certificado emitido polas empresas subministradoras dos servizos públicos da axeitada execución das acometidas das redes
de subministración.
Copia do boletín de instalación de servizos de telecomunicacións e certificado de fin de obra asinado polo/a enxeñeiro/a
técnico/a de telecomunicacións, acompañados do protocolo de probas, debidamente selados pola Xefatura Provincial de
Inspección de Telecomunicacións.
Acta de recepción de edificio terminado, asinada polos/as técnicos/as directores/as, construtor/a e promotor/a da obra.
Xustificante do pagamento das taxas correspondentes (62,15 € + 12,45 € por vivenda).

