FORMULARIO PARA CUBRIR COA DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA
Concello de Muros
AREA DE URBANISMO

Sinale os cadros que correspondan en cada caso coa documentación que se achega xunto coa solicitude, coa xustificación no
apartado de observacións da documentación que no se poida achegar. Advírtese que a persoa que asina é responsable da súa
veracidade. Asemade e de conformidade co artigo 14.4 do Regulamento de disciplina urbanística de Galicia do 21/09/1999,
advírtese que, presentado o proxecto técnico, adquire o carácter de documento público, e da exactitude e veracidade dos datos
técnicos asinados nel, responde o/a autor/a para tódolos efectos.

LICENZA PARA PRIMEIRA OCUPACIÓN EDIFICACIÓN
Impreso de solicitude (por duplicado) e xustificante do pagamento de taxas

Solicitante:
Persoa física: fotocopia DNI
Persoa xurídica: a persoa que asina a petición achegará documentación acreditativa da súa representación (fotocopia DNI e de
escritura de constitución da sociedade, poder, etc.)

Documentación:
Certificado final de obra asinado por técnico competentes e visado polo respectivo colexio profesional. Contará coa documentación
mínima esixida pola lexislación vixente (CTE)
Documento acreditativo de que a obra ou instalación se deu de alta para os efectos do imposto de bens inmobles de natureza urbana.
Certificado de homologación que acredite a resistencia ó lume das portas RF, expedido por laboratorio homologado (excepto vivendas
unifamiliares)
Boletín de Instalación das Infraestruturas Comúns de Telecomunicacións en edificación de vivenda colectiva e, para o caso de máis de
20 vivendas ou uso non residencial, certificado fin da Instalación (expedido polo Enxeñeiro ou Enxeñeiro Técnico de Telecomunicacións
e visado polo correspondente colexio profesional) selados pola Xefatura de Inspección de Telecomunicacións.
Certificado expedido por empresa ou entidade homologada para estes fins, acreditativo do cumprimento das prescricións establecidas
na Lei 7/1997 de PROTECCIÓN CONTRA A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA NA COMUNIDADE DE GALICIA e Regulamentos
D/150/1999 e 320/2002. Na certificación deberá constar expresamente o cumprimento dos requisitos esixidos.
Teléfono de contacto para realizar visita de comprobación.

OBSERVACIÓNS:

Muros, a …… de ………………….. de 20.…

Sinatura

