
 
 
SOLICITUDE DE LICENZA  
DE PRIMEIRA OCUPACIÓN  

 

                  

Concello de Bueu. Rúa Eduardo Vincenti, 8. Departamento de Urbanismo. 
 

 
SOLICITANTE: nome e apelidos ou razón social                                                                                     
 
NIF, NIE ou CIF                                            Enderezo                                                                                                               CP 
 
Concello                  telefono                    e-mail 
 
REPRESENTANTE: nome e apelidos ou razón social                                                                                     
 
NIF, NIE ou CIF                                            Enderezo                                                                                                       CP 
 
Concello                  telefono                e-mail 
 
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Campos obrigatorios para as persoas obrigadas (artigo 14.2 da lei 39/2015): Persoas xurídicas, entidades sen personalidade 
xurídica. Profesionais de colexiación obrigatoria, no exercicio de súa actividade profesional e quen represente a obrigados a relacionarse de forma electrónica. 
Persoas físicas non obrigadas: Cubrir soamente se desexa a notificación electrónica. A elección da notificación por medios electrónicos terá efectos para calquera 
procedemento posterior que o relacione co Concello de Bueu, podendo ser modificado polo interesado en calquera momento. 
 
        SI               NON                                                     Aviso e-mail: 

 

DATOS DA PARCELA: 
 
Emprazamento:                                                                                  

 
Referencia catastral: 

 
Expediente núm./Data da Licenza de obras e, no seu caso, da autorización do proxecto de execución:                                                                                    
 
DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR: 
a) Impreso de solicitude debidamente cumprimentado. 
b) Xustificante do ingreso de autoliquidación da taxa correspondente.  
c) Certificado acreditativo da efectiva e completa finalización das obras, subscrito por técnico competente e visado polo colexio profesional cando así o esixa a 
normativa vixente, así como unha declaración do técnico sobre a conformidade das obras executadas co proxecto autorizado pola licenza de obras correspondente. 
d) No seu caso, documentación xustificativa da posta en funcionamento das instalacións executadas no inmoble de conformidade coa súa normativa reguladora. 
e) Calquera outra documentación que veña esixida pola normativa de aplicación. 
 

 

 

 

 

 
Fun informado de que esta Entidade vai tratar e gardar os datos achegados na instancia e na documentación que a acompaña para a realización de actuacións 
administrativas. 
 

Información básica sobre protección de datos persoais: 
Responsable Concello de Bueu 
Finalidade Tramitar procedementos e actuacións administrativas. 
Lexitimación Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos outorgados a esta Entidade. 
Destinatarios      Cederanse datos, no seu caso, a outras Administracións Públicas e aos Encargados do Tratamento dos Datos. Non hai previsión de 

transferencias a terceiros países. 
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información adicional. 
Información 
Adicional 

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección https://bueu.sedelectronica.gal/privacy 
 

 
 
 

AUTORIZA aos efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, a esta administración á comprobación telemática con outras Administracións 

Públicas de datos declarados e demais circunstancias relativas á instancia presentada. 
 

Bueu, a               de                                               de 20 
 

 
 
 
 
Sinatura de quen solicita: 
 
 
 
 
 
ACTOS SUXEITOS: 

Pode vostede utilizar este impreso para solicitar a concesión de licenza de primeira ocupación, de acordo co sinalado nos artigos 142.2 da Lei 2/2016 do 10 de 
febreiro do Solo de Galicia, e 351 e seguintes do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016 do 10 de Febreiro do Solo 
de Galicia. 

 


