
ESTRADA NACIONAL VI S/N
27163   O CORGO     LUGO
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Telf.: 982 30 21 00

686 93 22 61
618 65 2809

SOLICITUDE DE LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN

SO
LI

CI
TA

N
TE

NIF Nome e apelidos ou razón social Teléfono 1 Teléfono 2

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS
Nome da rúa, praza, lugar, etc Número Portal Escaleira Piso Porta Cód. Postal

Parroquia Municipio Provincia Correo electrónico

ACTUA EN NOME PROPIO ACTÚA EN REPRESENTACIÓN DE: .....................................................................................

con NIF: ............................................................

No caso de actuar en representación deberá achegar a acreditación da mesma (por comparecencia, autorización expresa, poder notarial)

PA
RC

EL
A 

E/
O

U
ED

IF
IC

AC
IÓ

N

Localización Polígono e parcela Referencia catastral

EXPÓN QUE:

1º.- Que con data do …………………………………………………………., a Xunta de Goberno Local concedeu licenza de obras para a construción

da edificación …………………………………………………………………………………. (sinalar o que proceda: vivenda, nave agrícola ou industrial, etc.)

2º.- Que rematadas as obras de construción, precisa licenza de primeira ocupación ou utilización.

Polo exposto, SOLICITA

Que tendo por presentado este escrito, xunto coa documentación que se achega, se sirva admitilo e previos os trámites e informes

preceptivos, se me conceda licenza municipal de primeira ocupación ou utilización destinada a …………………………………………………………….

……………………………………..(sinalar o que proceda: vivenda, nave agrícola ou industrial, etc.).

AUTORIZA, para os efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, a esta Administración á comprobación

telemática con outras administración públicas dos datos declarados e demais circunstancias relativas ao exercicio da actuación que se

vai desenvolver.

DOCUMENTACIÓN ACHEGADA:

1º.- Para licenzas de obras que requerisen proxecto técnico certificado acreditativo da efectiva e completa finalización das obras,

suscrito por técnico competente e visado polo colexio profesional cando así o exixa a normativa vixente.

2º.- Declaración do técnico sobre a conformidade das obras executadas co proxecto autorizado pola licenza de obras.



En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase aos interesados que

os datos persoais solicitados neste formulario son incorporados e tratados nun ficheiro automatizado para o seu tratamento con fines tributarios.

Vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación e cancelación dirixíndose ao Concello de Corgo.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DO CORGO

3º.- Documentación xustificativa da posta en funcionamento das instalacións executadas no inmoble:

❒ No suposto de fosa séptica e pozo de auga individual, autorización da Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

❒ Se é o caso, no suposto de redes públicas de saneamento e abastecemento, certificación emitida da axeitada execución das

acometidas.

❒ Certificación emitida pola empresa subministradora de luz, e no seu caso de gas, da axeitada execución da acometida á rede

eléctrica e de gas.

❒ Informe ensaio, emitido por entidades de control da edificación ou laboratorios de ensaio para control da calidade da

edificación, no que se xustifique o cumprimento cos aillamentos acústicos exixidos (art. 10 do Decreto 106/2015, de 9 de

xullo, sobre contaminación acústica de Galicia (DOGA 3/8/2015).

❒ Para o caso de que se pretenda desenvolver actividades en edifcacións, informe de avaliación da contaminación acústica no

que cumpra os requisitos indicados no artigo 12 do Decreto 106/2015, de 9 de xullo, sobre contaminación acústica (DOGA

3/8/2016).

❒ No suposto do nº 3 do artigo 11 do devandito decreto, é dicir, no suposto de que a actividade a desenvolver radique en

edificios sitos en sectores do territorio con predominio do solo de uso sanitario, docente e cultural, declaración responsable

de que as devanditas actividades producirán un nivel sonoro igual ou inferior, en calquera horario, a 75 dB ou a 70 dB.

O Corgo, ................... de ......................................................... 20..............

Asdo.: .................................................

INFORMÁMOSLLE QUE consonte ao disposto no artigo 357 do Regulamento 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o regulamento da lei
2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia , o prazo máximo para a concesión e notificación da licenza é de 3 meses desde a entrada da solicitude coa
documentación completa no Rexistro deste concello. Porén, o devandito prazo quedará suspendido nos supostos e na forma establecidos no artigo 357
do RLS en relación co artigo 22 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.
Sen prexuízo do anteriormente indicado, transcorrido o prazo máximo para ditar e notificar a resolución o silencio é positivo de conformidade co
establecido no artigo 11 do R.D.Lexislativo 7/1985, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Solo.


