Rexistro

CONCELLO DE CUNTIS

SOLICITUDE LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

DNI-NIF/CIF/NIE

DIRECCIÓN

TELÉFONO E CORREO ELECTRÓNICO

NOME, APELIDOS E DIRECIÓN DO REPRESENTANTE
SITUACIÓN DA EDIFICACIÓN.
PROPIETARIO DA EDIFICACIÓN

TELÉFONO

DESCRICIÓN DA OBRA EXECUTADA:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA
o
o
o
o
o
o
o

DNI do/a solicitante e no seu caso do/a representante con autorización escrita ou copia do poder para representalo.
Certificado final de obra visado polos colexios profesionais correspondentes.
Copia da licenza de construción.
Declaración de alta de nova construción da edificación en Catastro ou declaración da súa rehabilitación/ampliación.
Fotos exteriores da edificación incluíndo tódalas fachadas.
Planos modificados, se os houbera.
Solicitude de alta nos servizos municipais de auga, saneamento e lixo.

O/A asinante, do/a que se indican os seus datos persoais, SOLICITA que se lle conceda Licenza para as actuacións que se
sinalan e declara baixo a súa responsabilidade ser certos os datos que presenta.
Cuntis, ……… de ………………………………… de 20………

Asdo.- ______________________
O/A asinante

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CUNTIS.
__________
Aos efectos do previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e no Real
Decreto 1720/2007 de 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, o
CONCELLO DE CUNTIS infórmalle que os datos facilitados por vostede serán incluídos nun ficheiro denominado SERVIZOS DO
CONCELLO coa finalidade de xestión e prestación de servizos do concello. Os datos serán cedidos a outros Órganos da
Administración do Estado, Autonómica ou Local, Bancos, Caixas de Aforro e Caixas Rurais nos supostos previstos legalmente.
Pode exercitar os dereitos que lle asisten de acceso, rectificación, cancelación e oposición tanto en relación co tratamento de
datos realizado por CONCELLO DE CUNTIS dirixindo unha comunicación escrita a praza da Constitución, 4, 36670, Cuntis
Pontevedra, achegando fotocopia de DNI ou documento análogo.

