
La Garriga,  ______de/d' _________________de 20____

Signatura:D�acord amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades
de caràcter personal, l�informem que les seves dades seran incorporades al fitxer
del Registre General d�aquest Ajuntament i als fitxers corresponents en atenció
als assumptes que es derivin del contingut d�aquesta instància amb la finalitat de
gestionar-los. Podrà dirigir-se per escrit al Registre General de l'Ajuntament per
exercir el seus drets d�accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals.
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LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ
SOTMESA AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA

L a  G a r r i g a

o a c Oficina
d'Atenció
Ciutadana

Tipus d'edifici:

Documentació que cal aportar en tots els casos:

Habitatge unifamiliar Edifici plurifamiliar

Original certificat de final d'obra (visat) Llibre de l'edifici

Alta de la Contribució Territoral Urbana
(IBI imprès 902)(fotocòpia)

Plànol a escala 1/100 amb detall de la situació de les
connexions amb els serveis urbans d'aigua, electricitat,
gas i sanejament

Assegurança decennal obligatòria del promotor
(fotocòpia)

Certificat administratiu emès per la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la Informació per obtenir la
llicència de primera ocupació

Certificat tècnic del director del projecte aprovat

Certificat de qualitat i especificacions tècniques de la instal·lació
emès per l'instal·lador executor del projecte aprovat

Contracte de manteniment de la instal·lació subscrit amb una
empresa autoritzada

Nom  i cognoms: __________________________________________________________________________________________

Núm. de document d'identitat:_____________________________Adreça:  ____________________________________________

Població: ____________________________________________________________Codi postal:___________________________

Telèfon: ________________________Fax: __________________________Mòbil: ________________________________________

Correu electrònic:___________________________________________________________________________________________

En representació de: ________________________________________________________________________________________

Núm. de document d'identitat:__________________________________________________________________________________

En edificis plurifamiliars, a més:

Número d'expedient de llicència d'obra:______________________________________________________________________

En cas d'instal·lacions de plaques solars, a més:

Adreça de l'immoble:______________________________________________________________________________________

DECLARACIÓ       RESPONSABLE

-Que les obres, d�acord amb el certificat tècnic, s�ajusten a la llicència atorgada i es troben completament acabades.-

-Que les dades presentades amb la comunicació són certes i accepto que la inexactitud, falsedat o omissió de les dades declarades comportarà responsabilitats penals, civils o

administratives, així com la instrucció del corresponent expedient sancionador, quan s�escaigui.

-Que estic informat que l�administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades havent de facilitar la informació necessària a

l�autoritat competent per al control de l�obra.


