
Instancia llicencia 1ª utilització/ocupació

D/Dª , amb D.N.I.                           

domicili a efectes de notificacions a                                   carrer                                                           

                                                                       , núm.                      ,   CP                             ,  telèfon

                                            i correu electrònic                                                                                              

EXPOSO: 1r.- Que en Junta de Govern/Decret nº                                de data                            me

va ser concedida la llicència d'obres núm.        per a les obres de                                                   

                                                                                   al carrer(i nº)                                                                   

                                                                                   o al polígon                 parcel.la                         ,  i

referencia cadastral                                                                                                                   sota  la

direcció de l'Arquitecte D/Dª                                                                             

2n.- Que he finalitzat les obres i desig destinar l'edifici a l'ús de                                                                      

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D’ADJUNTAR:

              Certificat de final d'obra i habitabilitat, emès pel Tècnic Redactor del projecte
              Pressupost actualitzat pel Tècnic del projecte
              Copia de la llicència d’obres atorgada per l’Ajuntament
              Justificant d'haver sol·licitat l'alta a l'IMPOST DE BENS IMMOBLES (Model 902) a

Cadastre.
              Justificant d'haver sol·licitat l'alta a Recaptació per a les noves edificacions, o còpia del

darrer rebut d’IBI i recollida de fems si ja està donada d’alta.
              Fotografies en color, actualitzades i impreses, on es vegi la totalitat de totes les

construccions existents, i signades i datades pel promotor.
              En el cas dels projectes amb data de visat posterior a dia 05/05/00, llibre de manteniment,

fitxes de manteniment i instruccions d'ús de l’edifici, en cas de ser preceptiu, segons l'art.  
2 del Decret 35/2001

              En el cas d’habitatges en sòl rústic, còpia d’haver presentat declaració responsable 
davant Recursos Hídrics del tipus de fossa sèptica (art 80.3 Pla Hidrològic Illes Balears)

              Justificant d’autoliquidació prèvia provisional de la taxa d’expedició llicència
d’ocupació/primera utilització

SOL.LICITO:

Llicència d’ocupació/primera utilització de                                                                               

Selva, a                                                                     

Sr. Batle-President de l'Ajuntament de la Vila de Selva.-

Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i per poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè,
la qual cosa ens permet l'ús de la seva informació dins de la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que necessitin tenir accés a
la mateixa perquè poguem prestar-li els nostres serveis. Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. En qualsevol moment
es pot adreçar a  nosaltres  per saber quina  informació tenim sobre vostè,  rectificar-la  si fos incorrecta i  eliminar-la  una  vegada finalitzada la nostra  relació. També té dret a
sol.licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat). Per tal de sol.licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol.licitud escrita a la nostra adreça,
juntament amb una fotocòpia del seu DNI: AJUNTAMENT DE SELVA, PLAÇA MAJOR 1, CP 07313, SELVA (Illes Balears). En cas que entengui que els seus drets han estat
desatesos, pot formular una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

http://www.agpd.es/

