NEGOCIADO DE URBANISMO
Rúa María 52-54, 3ª planta
Teléfono: 981.944.064
15402 FERROL

DATOS DO/A
SOLICITANTE

SOLICITUDE DE LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN
DATOS DO NOVO SOLICITANTE

DNI/CIF
Nome e apelidos/Razón social:

DATOS DO SEU REPRESENTANTE

DNI/CIF

Enderezo para efectos de notificación

Concello

Código Postal

Teléfono 1

Teléfono 2

E-mail

Expón
Que con data _____________________________, o Excmo. Concello de Ferrol outorgoulle licenza municipal para

SOLICITUDE

a

construcción/rehabilitación/reforma

(táchese

o

que

______________________________________________________________

NON
nunha

proceda)
parcela

situada

de
en

____________________________________________________________________, con referencia catastral
________________________________________.
Que unha vez rematadas as obras precisa do outorgamento da Licenza de primeira ocupación do citado edificio
para o que se achegan a esta solicitude os documentos requeridos.
Por todo isto,

Solicita

DOCUMENTACIÓN
A PRESENTAR

Que lle sexa outorgada a citada licenza de primeira ocupación da edificación mencionada.

Datos identificativos do solicitante:
- Persoas físicas: DNI (ou documento que faga as súas veces). Os que comparezan ou asinen en representación
doutro, acompañarán ademais un documento que acredite debidamente devandita representación
(autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable).
- Persoas xurídicas: DNI do representante e documentación acreditativa da representación e tarxeta CIF e escritura ou
documento de constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se
regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda.
Certificado final de obra: expedido polos técnicos da obra e visado polos Colexios respectivos, e documentación técnica
de final de obra no seu caso.
Fotografías de cada unha das fachadas.
Documento acreditativo de estar solicitada na Delegación de Facenda a alta do inmoble na Contribución urbana.
Informe de ensaio que xustifique que se cumpre cos illamentos acústicos esixidos e que as instalacións comúns do
edificio non producen nas edificacións niveis sonoros superiores aos valores límite establecidos de
conformidade co sinalado no Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia.
Boletíns da posta en funcionamento das instalacións executadas no inmoble de conformidade coa súa normativa
reguladora e, se é o caso, certificacións emitida polas empresas subministradoras dos servizos públicos, da
axeitada execución das acometidas das redes de subministración.
No caso dun edificio de vivendas e de conformidade co disposto no artigo 10 do Real Decreto 346/2011, de 11 de
marzo, e no artigo 6.8 da orde ITC/1644/2011, do 10 de xuño, deberá achegar:
- Boletín de enganche selado pola Xefatura de Inspección de Telecomunicacións correspondente.
- Certificado final de obra selado pola Xefatura de Inspección de Telecomunicacións correspondente.

DATA E
SINATURA

Sinatura do/a solicitante
Data da solicitude

Código da solicitude

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE FERROL

