
SOLICITUDE DE LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN

(Sinatura)

Sr. Alcalde-Presidente do Concello Baiona

SITUACIÓN:

Baiona , a

Reservado selos internos 

DNI/NIFNome e apelidos ou razón social DNI/CIF

Enderezo: / Rúa / Número

Municipio                                Código postal          E-mail 

Nome e apelidos DNI

ACREDITA REPRESENTACIÓN: Si Non

Provincia

Enderezo: / Rúa / Número

                              Código postal          E-mail ProvinciaMunicipio  

Teléfono :  Fixo / Móbil

Teléfono :  Fixo / Móbil
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CONCELLO DE BAIONA

Tipo de obra:
Obra de nova planta 
Obra de ampliación 
Obra de rehabilitación  ou reforma

Tipo de edificación:
Vivenda unifamiliar 
Edificio de vivienda colectiva
Nº vivendas

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
Fotocopia compulsada do DNI/NIF do solicitante
Fotocopia compulsada da preceptiva licenza de obra
Certificado final de obra expedido por técnico competente
Acta de recepción da obra

Licenza de obra nº

Superficie de voos sobre a vía pública, se fose o caso
Xustificante de solicitude da alta no Imposto de Bens de Natureza Urbana (IBI mod. 902)
Xustificante de solicitude de conexión de auga potable (Espina & Delfin ou comunidade veciñal)
Xustificante de solicitude de conexión de saneamento (Espina & Delfin)
Reportaxe fotográfica do inmoble e dos accesos
Xogo de planos de estado final e memoria (só no caso de alteracións respecto do proxecto de licenza)

Certificado de illamento acústico expedido por empresa homologada/director de obra
Outros

ADVIRTESELLE QUE consonte co disposto no apartado 4 do artigo 71.bis da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xíridico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, "a 
inexatitude, falsidade ou omisión, de caracter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento que se achegue ou incopore a unha declaración responsable ou a unha comunicación previa, ou a non 
presentación ante a Administración competente da comunicación previa, determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou da actividade afectada dende o momento en que se teña 
constancia de tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbera lugar. 
  
Asemade, a resolución da Adminsitración Pública que declare tales circunstancias, poderá determinar a obriga do interesado de restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ao exercicio 
do dereito ou ao inicio da actividade correspondente. 
  
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 forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do 
Concello de Baiona. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con esta 
solicitude autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao 
exercicio da actividade a desenvolver.
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Telf.  986 38 50 50    Fax  986357474 
PO
CONCELLO DE BAIONA
Tipo de obra:
Tipo de edificación:
Nº vivendas
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
Licenza de obra nº
ADVIRTESELLE QUE consonte co disposto no apartado 4 do artigo 71.bis da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xíridico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, "a inexatitude, falsidade ou omisión, de caracter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento que se achegue ou incopore a unha declaración responsable ou a unha comunicación previa, ou a non presentación ante a Administración competente da comunicación previa, determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou da actividade afectada dende o momento en que se teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbera lugar.
 
Asemade, a resolución da Adminsitración Pública que declare tales circunstancias, poderá determinar a obriga do interesado de restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ao exercicio do dereito ou ao inicio da actividade correspondente.
 
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 forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Baiona. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con esta solicitude autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio da actividade a desenvolver.
	dtmStartDate: 
	BotónImprimir1: 
	e_mail: 
	Nome: 
	DNI-CIF: 
	Enderezo: 
	Teléfono: 
	Municipio: 
	CP: 
	e-mail: 
	DNI: 
	CasillaVerificación1: 0
	Provincia: 
	Situación: 
	CasillaVerificación2: 0



