
LICENZAS DE OBRA - CIDADE HISTÓRICA E REHABILITACIÓN  

 

Licenza de primeira ocupación 

 

 

 

EXCMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán 
ser incorporados aos ficheiros dos departamentos municipais de Urbanismo e Servizos Económicos e aos outros  do Concello de Santiago relacionados con este trámite. En 
calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do 
Concello. 

 

Solicitante                                                                                        

DNI-NIF/CIF/NIE                              Nome e apelidos/Razón social 

Rúa     Núm.       Escaleira          Andar Porta 

CP Municipio Provincia           Teléfono
                     / 

Correo electrónico 

 
Representante                                                                  

DNI-NIF/NIE                             Nome e apelidos 

Rúa             Núm.        Escaleira 
 

Andar  Porta 

CP Municipio                          Provincia             Teléfono
                       / 

Correo electrónico 
 

Datos do predio, finca ou edificación (figuran no recibo do IBI) 
Referencia catastral (RC)                     Número fixo (NF) 

Rúa Núm. Escaleira Andar Porta 

Polígono                  Parcela Sitio 

Propietario da parcela ou edificación  DNI-NIF/CIF/NIE 

Datos do proxecto (cumprimentar só en caso de variación) 
Autor  Técnico inspector Técnico director 

Contratista 
NIF/CIF Nome e apelidos/Razón social 

Rúa Núm. Escaleira Andar Porta 

CP Municipio Provincia Teléfono 
                               / 

Descrición da obra executada, con sinalamento dos usos de cada planta                                
 
 
 

Custo da obra Número do documento de ingreso
Custo total Custo de execución material Número do documento 

 

Rexistro número: 
  Santiago de Compostela, _____ de _____________________ de 20___ 

 
 
 

 
 

  Asinado: ________________________________________ 
 

 

Expediente número: 

 



LICENZAS DE OBRA - CIDADE HISTÓRICA E REHABILITACIÓN  

 

Licenza de primeira ocupación 

 

 

 

 

 
 INSTRUCCIONS PARA CUMPRIMENTAR A SOLICITUDE 
 
En ningún caso se poderá tramitar esta solicitude sen cumprimentar: 
1. Campo da Referencia catastral  (RC), que figura no recibo do Imposto sobre bens inmobles.  
2. Campo de Número do documento de ingreso, que é o número que identifica o xustificante do ingreso dos tributos municipais e que 

deberá realizar previamente á presentación desta solicitude.  
• No suposto de que a liquidación a realice na Oficina de Atención ao Contribuínte, será o número do recibo (NR) que 

aparece no xustificante do ingreso 
• No suposto de que a liquidación a realice na web do Concello, será o número de expediente que aparece no xustificante de 

ingreso 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACHEGAR COA SOLICITUDE 
 
1. Fotocopia do documento de identidade do solicitante. No caso de actuar en representación, fotocopia dos documentos de 

identidade do representante e o solicitante, coa autorización escrita deste último ou copia de poder para representalo. 
2. Copia da licenza de edificación. 
3. Certificado final de obra visado polos colexios profesionais correspondentes. 
4. Copia das cartas de pagamento das fianzas, cotas de urbanización e/ou transferencias de aproveitamento urbanístico impostas na 

licenza. 
5. Declaración de alta para os efectos do imposto sobre bens inmobles de natureza urbana. 
6. Fotografías da fachada da edificación. 
7. Copia da escritura pública da declaración de obra nova. 
8. Planos do estado definitivo das obras (en papel e en soporte dixital, se é posible). 
9. Certificado da posta en servizo dos ascensores, se procede. 
10. Certificado de instalación de gas, se procede. 
11. Boletín da instalación total ou parcial da Infraestrutura Común de Telecomunicacións, se procede. 
12. Nos supostos de edificacións con uso distinto ao de vivenda, nas que se tivera tramitado a correspondente licenza de apertura da 

actividade, achegarase copia da licenza de apertura. 
 
No caso de  edificios de varias plantas destinados a vivendas, oficinas, residencial comunitario ou outros usos, asemade: 
1. Certificado das empresas subministradoras dos servizos de abastecemento de auga, saneamento, electricidade, telefonía, gas e 

comunicacións acreditativos da idoneidade das acometidas efectuadas. 
2. Certificado acreditativo do illamento acústico da edificación expedido pola empresa homologada (*). 
 
 
(*) Os informes acústicos, realizados para certificar que os edificios cumpren as condicións acústicas esixibles pola normativa de 
aplicación, previos a concesión da licencia de primeira ocupación, deberan conter a seguinte información : 
 
1. Certificado de homologación da empresa, expedido pola Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia. 
 
2. Certificado de verificación periódica anual dos equipos cós que se realizan as medicións de ruídos e illamento. 
 
3. Certificación do cumprimento do capitulo III, da Norma Básica da Edificación NBE-CA-88, con relación ao illamento acústico esixido 

para os diferentes elementos constructivos que existan na edificación: a) particións interiores, b) paredes separadoras de propiedades 
e usuarios distintos, c) paredes separadoras de zonas comúns interiores, d) fachadas, e) elementos horizontais de separación de 
propiedades ou usuarios distintos, neste caso incluirase o nivel de ruído de impacto Ln,  f) cubertas). Como mínimo realizarase unha 
proba de cada un dos elementos, elixido ao azar, por cada portal da edificación. 

 
4. Certificación do cumprimento do capitulo IV, da Norma Básica da Edificación NBE-CA-88, con relación ao illamento esixible os 

elementos construtivos horizontais e verticais que conforman os locais onde se aloxan equipos comunitarios, e tamén do 
cumprimento das canalizacións hidráulicas e conductos de aire. 

 
5. Certificación do cumprimento do artigo 15 da Ordenanza Xeral Municipal, reguladora da emisión e recepción de ruídos, vibracións e 

condicións dos locais, con relación ao illamento acústico esixido de 55 db(A) do forxado construtivo do primeiro andar da edificación 
cando esta planta ten uso residencial (ou o muro estremeiro, se a vivenda e na mesma planta) e o baixo, cando está adicado a usos 
comerciais ou outros susceptibles de producir molestias por ruídos e vibracións. 

 
6. Certificación do cumprimento do artigo 17 da Ordenanza Xeral Municipal, reguladora da emisión e recepción de ruídos, vibracións e 

condicións dos locais, con relación a que os aparellos elevadores, instalacións de acondicionamento de aire, torres de refrixeración, 
distribución de auga, depuración de augas, transformación de enerxía eléctrica, calefacción e demais servizos dos edificios, cumpran 
os limites establecidos nos artigos 13 e 18 da ordenanza. Con relación a este artigo, tamén se certificará que os cuartos de caldeiras e 
salas de máquinas que linden con paramentos horizontais ou verticais de vivendas teñan un illamento acústico de 70,00 db(A). 
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