LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ O UTILITZACIÓ

1.- TITULAR DE LA LLICÈNCIA
1.- DADES DEL TITULAR DE LA LLICÈNCIA
Nom i Cognoms
CIF/NIF
Domicili
Població – CP
Telèfon

Adreça electrònica:

Representant (Només si s’escau)

Nom i Cognoms
CIF/NIF
Domicili
Població – CP
Telèfon

Adreça electrònica:

2.- DADES DE L’IMMOBLE
Emplaçament
Referència cadastral
Número d’expedient/s d’obres:

3.- DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR
□
□
□
□
□
□

Fotocòpia DNI/NIF titular i fotocòpia DNI/NIF representant (s'ha d'acreditar la
representació)
Certificat final d’obra visat, de l’edificació, locals i places d’aparcament. En cas de
primera utilització d’habitatges, el certificat de final d’obra ha d’acreditar el compliment
de la normativa d’habitabilitat.
Certificat final d’instal·lació de telecomunicacions o butlletí d’execució, si s’escau.
Model 902 d’alta al cadastre, degudament segellat. Fotografies de l’obra acabada.
Liquidació provisional de l’obra i model d’autoliquidació (subministrat per l’Ajuntament).
Retorn de la placa d'obres

Tota la documentació s’ha de presentar PREFERENTMENT en format PDF. Si és en paper ha de
ser format DIN-A4 o plegada en aquest format i còpia de la mateixa en PDF.
Tinc certificat digital i vull ser notificat electrònicament.
L’interessat disposa de 10 dies hàbils des de la data de registre per aportar aquesta
documentació. A manca de la mateixa es tindrà per desistida la seva petició.

El promotor

El representant

D’acord a la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona
interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic. Així
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mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos
en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament de Moià.
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