DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN (Marque cunha “x” a documentación que se anexa)
DOCUMENTACIÓN PARA VIVENDA UNIFAMILIAR:

REXISTRO DE ENTRADA

 Copia da licenza de obras.
 Acta de replanteo.
 Certificado final de obra expedido polo/s técnico/s director/es da obra, que incluirá: certificado visado polo correspondente
colexio profesional; orzamento final de obra; fotografías exteriores do edificio rematado, incluíndo todas as fachadas e
medianeiras; de ser o caso planos modificados do estado final do edificio; de ser o caso, certificado de final de obras da
urbanización.

URB_
LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN

□ Certificación das empresas subministradoras de servizos acreditativos da idoneidade das acometidas.
□ Certificado de eficiencia enerxética de edificio terminado (para licenzas urbanísticas solicitadas con data posterior a
05/09/2009).
 Documentación xustificativa do cumprimento da normativa reguladora de instalacións de baixa tensión.
 Xustificante de solicitude de alta no Imposto sobre Bens Inmobles.
 Xustificante de pago da liquidación definitiva do ICIO.
 De ser o caso, informe resultante dun preceptivo control arqueolóxico.
□ De ser o caso, licenza e documentación relativa ao depósito de combustible/instalación de gas.

1. DATOS DO INTERESADO (promotor das obras e suxeito pasivo tributario)
NOME E APELIDOS OU RAZÓN SOCIAL:

NIF/CIF:

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS:

CONCELLO:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

□ De ser o caso, boletín da instalación de ascensor/montacargas.
DOCUMENTACIÓN PARA VIVENDA COLECTIVA/OUTROS (completando a documentación anterior):
 Documentación xustificativa do cumprimento da normativa reguladora de instalacións de protección contra incendios.
Certificado de homologación que acredite a resistencia ao lume das portas RF, expedido por un laboratorio homologado.
 Documentación xustificativa do cumprimento da normativa de protección acústica e da Ordenanza municipal reguladora de
emisión de ruídos e vibracións. Certificación expedido por empresa homologada acreditativo do cumprimento dos requisitos
acústicos esixidos.
 Documentación xustificativa do cumprimento da normativa reguladora de infraestruturas comúns de telecomunicacións.
Boletín da instalación das ICT. En edificio de mais de 20 vivendas ou de uso non residencial, certificado final de obra
expedido por técnico competente e selado pola Xefatura de Inspección de Telecomunicacións. No caso de execución de
obras en solo rústico: certificación descritiva e gráfica do Rexistro da Propiedade no que conste o seu titular e extensión da
parcela, ou no seu defecto, título de propiedade (documento público) e nota do Rexistro da Propiedade facendo constar que
se está a tramita-la inmatriculación do predio.

2. DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (no caso de actuar por medio de representante)
NOME E APELIDOS OU RAZÓN SOCIAL:

NIF/CIF:

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS:

CONCELLO:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

3. DATOS DA OBRA REALIZADA
DIRECCIÓN:
REFERENCIA CATASTRAL:
OBXECTO E FINALIDADES DAS OBRAS:

Doume por informado do contido da nota informativa que figura ao dorso.

EXPEDIENTE DE LICENZA DE OBRA:

En Pontedeume a ___ de ________ de 201__.

DATA DE PRESENTACIÓN DE PROXECTO DE EXECUCIÓN:

PERSOA INTERESADA OU REPRESENTANTE

EXPEDIENTES RELACIONADOS:

DATA DE RECEPCIÓN DA OBRA EXECUTADA:

Asdo.
4. BASE IMPOÑIBLE
BASE IMPOÑIBLE
Orzamento execución obras (OEM)
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 ao exercicio da actuación
a desenvolver.
SOLICITA que se lle conceda, previa a tramitación oportuna, a licenza de primeira ocupación obxecto desta solicitude, e
DECLARA baixo a súa responsabilidade que achega toda a documentación preceptiva e que son certos os datos que se indican.
PONTEDEUME,____a___________de_____

ATT. SR. ALCALDE/SA DO CONCELLO DE PONTEDEUME

Para máis información pode vostede contactar co Departamento de Urbanismo: Foremdes. Av. Ricardo Sánchez nº6 CP 1560

RUA REAL, 13 – 15.600 PONTEDEUME (A CORUÑA) CIF P-1507000 F –Nº REELL 01150695
TELÉFONO 981 43 30 54 – FAX 981 43 33 - www.pontedeume.gal

OBSERVACIÓNS:

PERSOA INTERESADA OU REPRESENTANTE

