SOL.LICITUD DE LLICENCIA DE PRIMERA OCUPACIO
Senyor:
En/Na...................................................................................................major
d’edat, domiciliat/da a ...............................................................
.................de......................................................amb C.P....................
Dni núm............................... i telf:.......................................,
EXPOSA:
Que la construcció de l’edifici situat a ................................................. s’ha
realitzat d’acord amb les condicions de la llicència municipal nº
.....................................
Que les obres ja estan finalitzades, fins i tot les façanes i tanques a nivell
d’acabats (revestiments, fusteria, pintura,...)
SOL.LICITA:
Li sigui concedida per part de l’Ajuntament la llicència de 1ª.ocupació i
aporta per a aquesta finalitat la documentació següent:
• Certificat de final d’obra estès pel tècnic redactor del projecte.
• Certificat del gestor de residus autoritzat referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.
• Alta d’I.B.I. corresponent.
• Per als casos que hi ha presentat aval o fiança, còpia del
document. En el cas de fiança, Núm de compte per ingressar la
devolució.

BESCANO, a ......de............................de 2.0___.EL/LA SOL.LICITANT

Senyor Alcalde-President de l’Ajuntament de ................BESCANO.-

+
Serà necessari aportar, quan l’edifici sigui comunitari o bé hagi de ser dividit en
propietat horitzontal, projecte o certificat segellat de presentació d’aquest davant l’I.C.T.

Vegeu al revers l’avís del compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de
Dades de Caràcter Personal l’informem que les dades personals recollides al llarg de
la seva relació amb el Consistori seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers
de l’AJUNTAMENT DE BESCANÓ, amb la finalitat d’oferir-li els nostres serveis
públics, de mantenir-lo informat, per qualsevol mitjà de comunicació, dels mateixos,
així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.
Igualment, l’interessat autoritza la comunicació o cessió d’aquestes dades a les
administracions públiques pertinents, entitats bancàries, a altres entitats
col·laboradores, i/o qualsevol altra persona física o jurídica amb les que s’han establert
acords de col·laboració, tot de conformitat amb els límits legalment establerts, per
assolir la finalitat esmentada anteriorment, sense perjudici del dret que l’assisteix a
revocar-lo, produint efectes a partir de la data de comunicació.
L’informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a
l’adreça Pl. Joan Maragall, 3, 17162 Bescanó (Girona), mitjançant comunicació escrita
i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD o mitjançant l’adreça de correu
electrònic protecciodedades@bescano.cat

