LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ
Expedient

Registre

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms

DNI

En representació de
Domicili

Núm.

Esc.

Pis

Població

Porta

Telèfon

Codi Postal

DADES DE L’OBRA
Tipus d’obra
Emplaçament

Núm.

Esc.

Pis

Porta

HABITATGES I ESTUDIS
Situació dins de l’immoble

Superfície m

2

Situació dins de l’immoble

Superfície m

2

LOCALS COMERCIALS
Situació dins de l’immoble

Superfície m

2

Sup erfície m 2

Situació dins de l’immoble

DOCUMENTACIÓ QUE PRESENTA
Original certificat de final d’obra (visat)
Certificat emès per la Direcció Provincial d’Inspecció i
Telecomunicacions que acrediti la presentació del
Projecte Tècnic d’ICT i el Butlletí d’Instal·lació
Fotocòpia de l’alta en l’impost sobre béns immobles (IBI)

Original del rebut del dipòsit en concepte de
reposició dels serveis urbanístics afectats
Full de transferència bancària
Altres

SOL·LICITO que, prèvia inspecció dels serveis tècnics, em sigui atorgada llicència de primera
ocupació de l'immoble i que es comprovi la perfecta reposició i/o realització dels serveis i que,
si s'escau, s'acordi la devolució de la quantitat consignada.
Signatura de la persona interessada/representant

Mollet del Vallès,

d

desembre de

Encompliment
complimentde
del’article
l’article 21.4
21.4 de
de la
la Llei
Llei 39/2015,
públiques, us
us comuniEn
39/2015, del
del procediment
procediment administratiu
administratiucomú
comúde
deles
les administracions
administracions públiques,
quem que laque
vostra
sol·licitud
relativa
a llicència
de primera
ocupació
presentada
al registre
generalgeneral
d’aquest
Ajuntament,
el dia el
comuniquem
la vostra
sol·licitud
relativa
a llicència
de primera
ocupació
presentada
al registre
d’aquest
Ajuntament,
d’avui, serà
resolta
abans
del transcurs
de dosdemesos.
En el supòsit
la vostra
petició
s'haginoresolt
enresolt
el termini
diad’avui,
serà
resolta
abans
del transcurs
dos mesos.
En el que
supòsit
que la
vostrano
petició
s'hagi
en el termini indicat,
indicat,petició
aquesta
petició s'entendrà
com a estimada.
Tot això
sens perjudici
de l’obligació
de l’Ajuntament
de resoldre
expressament
aquesta
s'entendrà
com a estimada.
Tot això sens
perjudici
de l’obligació
de l’Ajuntament
de resoldre
expressament
la la
vostrasol·licitud.
sol·licitud.
vostra
Us informem que segons la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades en aquest document s'incorporaran a un fitxer titularitat de l'Ajuntament per
dur a terme la sol·licitud demanada i facilitar-vos la informació. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos a
l'Ajuntament de Mollet del Vallès, plaça Major, 1. 08100 Mollet del Vallès o a protecciodades@molletvalles.cat.

