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ADVIRTESE Á PERSOA ASINANTE DA SOLICITUDE QUE, de acordo co disposto no artigo 143 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, en 
ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades ou dereitos que contraveñan a ordenación territorial ou urbanística. 
 
De acordo codisposto 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 Portas. En calquera momento poderá exercitar os seus dereitos de 
aceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo a través de escrito presentado no Rexistro do Concello. 

   
 
 

Rexistro número: 
 
 
 
 

Expediente número: 
 
 
 
 

SOLICITUDE DE LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN 
 

Solicitante  
DNI/CIF 
 

Nome e apelidos/Razón social 

Rúa 
 

Núm. Escaleira Andar Porta 

CP 
 

Municipio Provincia Teléfono 

Correo electrónico 
 
 

Representante (cando proceda) 
DNI/CIF 
 

Nome e apelidos/Razón social 

Rúa 
 

Núm. Escaleira Andar Porta 

CP 
 

Municipio Provincia Teléfono 

Correo electrónico 
 
 

Datos do inmoble do que se solicita a licenza de primeira ocupación 
Situación das obras: rúa, lugar 
 

Referencia catastral 
 

Construido/rehabilitado ao abeiro da licenza de obras de data e nº expediente 
 

 

Documentación que achega: 
 Persoa física: fotocopia do NIF/NIE do /a novo/a titular e, no seu caso, do/a representante 
 Persoa xurídica: a persoa que asina a petición achegará documentación acreditativa da súa representación (fotocopia da 

escritura de constitución da sociedade, poder, etc.) 
 Xustificante do ingreso da autoliquidación da taxa que corresponda  
 Certificado final de obra asinado polo persoal técnico director e co visado colexial correspondente 
 No caso de variacións de detalle na obra executada deberá presentar memoria e planos da situación final da obra, nos que 

queden perfectamente recollidas, descritas e identificadas as variacións introducidas. 
 Fotografías das fachadas da edificación 
 Boletín e/ou certificado final da instalación da Infraestructura Común de Telecomunicacións, se procede 
 

Que é certo o que manifesta, e, en todo caso: 
• Que se cumpriron a totalidade das condicións impostas no acordo de concesión da licenza de obra (cesións 

obrigatorias, inscrición da indivisibilidade da parcela, etc.) 
• Que achega toda a documentación preceptiva. 
• Que son certos todos os datos recollidos nesta solicitude. 

 

AUTORIZA aos efectos da normativa de protección de datos de carácter personal, ao Concello de Portas a 

comprobación telemática con outras administracións públicas dos datos e demais circunstancias relativas á presente 
instancia. 

Portas, _____ de _________________________ de 2.0____ 
  
 
 
 
 

Asinado: __________________________________________ 
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