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Sol·licitud de llicència de primera ocupació
El sotasignant formula instància adreçada a l’Il·lm. Sr. Alcalde de Llançà, en els següents termes:
REPRESENTANT
NOM I COGNOMS

DNI

DOMICILI

TEL.

LOCALITAT

CP

EMAIL

ENTITAT O ASSOCIACIÓ
NOM I COGNOMS

DNI

DOMICILI

TEL.

LOCALITAT

CP

EMAIL

COMUNICACIÓ TELEMÀTICA (Obligatòria per persones jurídiques, professionals i comunitats de propietaris)
Vull rebre comunicacions per correu electrònic

Sí
No

Indicar adreça de correu electrònic

DADES DE L’EDIFICI O CONSTRUCCIÓ OBJECTE DE PRIMERA OCUPACIÓ O UTILITZACIÓ
Carrer i número:

Pis / Porta:

Data certificat final d’obra:

Data llicència d’obres:

Nom del promotor:

Núm. d’expedient:

Ref. Cadastral:

La primera ocupació és (assenyalar el que calgui):
Tot l’edifici

Núm. de locals:

Núm. d’habitatges:

Altres:

SOL·LICITA:
1. Que ha finalitzat les obres abans esmentades d’acord amb el projecte aprovat, i si s’escau, amb les modificacions posteriors.
2. Que s’ha donat compliment a les condicions generals, particulars i específiques imposades a la llicència d’obres.
3. Que els elements urbanístics diversos, com són voravies, faroles, pavimentacions, perns, cables d’energia elèctrica, de telèfons, etc. que hagin
pogut quedar afectat per les obres han estat refets de manera correcta.
4. Que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada.
5. Em comprometo a facilitar la inspecció de l’Administració i adaptar-me a les obligacions derivades de la normativa vigent.

SOL·LICITA:
Llicència de primera ocupació.
Llançà,		

de		

de 20

Signatura

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer informàtic de l’Ajuntament de Llançà. Així mateix, aquestes dades són
objecte de protecció d’acord amb les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació al tractament, i portabilitat de les dades, adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Llançà o mitjançant l’adreça de correu rgpd@llanca.cat indicant clarament quin o
quins drets voleu exercir.

