
Licenza Municipal de Primeira Ocupación 

  

    

 

Expón: que desexa obter a licencia de primeira ocupación do immoble ubicado en:

Fotografía de cada un dos alzados da edificación

Plano de situación

Plano de cada unha das plantas da edificación, no caso de modificación

 Boletín instalador fontanería e electricicade

Certificado de fin de obra

Escritura de división horizontal

Rúa / Lugar

Total

LICENCIA PRIMEIRA OCUPACIÓN

DNI/NIFNome e apelidos ou razón social DNI/CIF

Enderezo:  Rúa / Número

Municipio                               Código postal             E-mail 

Nome e apelidos DNI

ACREDITA REPRESENTACIÓN: Si Non

Provincia

Enderezo:  Rúa / Número

                             Código postal             E-mail ProvinciaMunicipio  

Teléfono :  Fixo / Móbil

Teléfono :  Fixo / Móbil
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CONCELLO DE CALDAS DE REIS 
Rúa Ferrería, 1 
Caldas de Reis 
36650-Pontevedra 

Reservado selos internos 

Número  Parroquia  

para o que lle foi concedida licencia municipal nº                    , de data

Docuementación requerida:

Solicita:

Resgardo acreditativa da entrega da documentación, ós efectos da alta en Catastro

No caso de edificacións de 20 vivendas, ou menos , boletín de instalación e un protocolo de probas

Acreditación do pago de taxas municipais

No caso de edificacións de mais de 20 vivendas, certificado de fin de obra, asinado polo inxeñeiro 
ouinxeñeiro técnico de telecomunicacións que actuara como Director de obra, visado polo colexio 
profesional. O certificado irá acompañado polo boletín de instalación e por un protocolo de probas

Caldas de Reís, a

(Sinatura)
  Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Caldas de Reis

AVISO LEGAL 
Os datos persoais contidos na presente instancia son recollidos baixo o consentimento do interesado e serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos ficheiros de información do Concello de 
Caldas de Reis que se encontran inscritos no Rexistro da Axencia Española de Protección de Datos. O seu uso restrinxirase exclusivamente á xestión municipal, podendo cederse ou comunicarse a outras 
administracións públicas ou terceiros nos supostos previstos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. Os interesados poderán exercitar ante o Rexistro Xeral do 
Concello de Caldas de Reis, os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, nos termos establecidos pola lei indicada, acreditando a súa identidade no Concello de Caldas de Reis, r/Ferrería, nº 1, 
Caldas de Reis.
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D:20050930093403+02'00'
D:20050930093415+03'00'
Licenza Municipal de Primeira Ocupación                                   
 
   
 
Expón: que desexa obter a licencia de primeira ocupación do immoble ubicado en:
Rúa / Lugar
LICENCIA PRIMEIRA OCUPACIÓN
DNI/NIF
Nome e apelidos ou razón social
DNI/CIF
Enderezo:  Rúa / Número
Municipio  
                             Código postal             E-mail 
Nome e apelidos
DNI
ACREDITA REPRESENTACIÓN:
Provincia
Enderezo:  Rúa / Número
                             Código postal             E-mail 
Provincia
Municipio  
Teléfono :  Fixo / Móbil
Teléfono :  Fixo / Móbil
SOLICITANTE
REPRESENTANTE
CONCELLO DE CALDAS DE REISRúa Ferrería, 1
Caldas de Reis36650-Pontevedra 
Reservado selos internos 
Número  
Parroquia  
para o que lle foi concedida licencia municipal nº                    , de data
Docuementación requerida:
Solicita:
(Sinatura)
  Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Caldas de Reis
AVISO LEGALOs datos persoais contidos na presente instancia son recollidos baixo o consentimento do interesado e serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos ficheiros de información do Concello de Caldas de Reis que se encontran inscritos no Rexistro da Axencia Española de Protección de Datos. O seu uso restrinxirase exclusivamente á xestión municipal, podendo cederse ou comunicarse a outras administracións públicas ou terceiros nos supostos previstos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. Os interesados poderán exercitar ante o Rexistro Xeral do Concello de Caldas de Reis, os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, nos termos establecidos pola lei indicada, acreditando a súa identidade no Concello de Caldas de Reis, r/Ferrería, nº 1, Caldas de Reis.
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