INSTÀNCIA DE LLICÈNCIA UTILITZACIÓ PARCIAL DELS EDIFICIS I LES
CONSTRUCCIONS
Escriviu les dades de la persona física o jurídica que formula la comunicació i les del seu representant
si escau, i aporteu en aquest cas, el document de representació corresponent:
Primera utilització i ocupació edifici.
Primera utilització i ocupació parcial de l’edifici.
Dades de l'interessat
Tipus de persona
Física
Nom i cognoms/Raó Social

Jurídica
NIF/CIF

Dades del representant
Nom i cognoms

NIF

Poder de representació que ostenta (http://www.labisbal.cat/ca/ajuntament-de-la-bisbal-demporda.html)
L'Ajuntament verificarà la identitat dels interessats en el procediment administratiu, mitjançant la comprovació del
seu nom i cognoms o denominació o raó social, segons correspongui, que constin en el Document Nacional
d'Identitat o document identificatiu equivalent.
Els interessats podran identificar-se electrònicament davant les Administracions Públiques a través de qualsevol sistema
que compti amb un registre previ com a usuari que permeti garantir la seva identitat conforme a l'article 9.2 de la Llei
39/2015. Per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir
d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, haurà d'acreditar-se la representació, de conformitat amb
l'indicat en l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú.

Dades a l'efecte de notificacions
Mitjà de notificació
Notificació electrònica
Adreça postal

Notificació postal

Codi postal

Municipi

Província

Telèfon

Mòbil

Correu electrònic

Dades de les obres
Emplaçament:
Referència cadastral:
Número de llicència d’obres:
Data certificat final d’obres:
Documentació que s’adjunta segons art. 8 de l’ordenança reguladora del règim d’intervenció administrativa
en l’edificació i l’ús del sòl.
Certificat final d’obra, expedit per la direcció facultativa de les obres i degudament signat i visat, on hi consti expressament la
data de l’acabament de les obres, la seva adequació al projecte tècnic que va ser objecte de llicència, a les posteriors
modificacions autoritzades si fos el cas, i a les condicions que figuraven a la mateixa llicència i que l'edificació està en condicions
de ser utilitzada de conformitat amb l'ús autoritzat.
Si són obres per les quals no era necessària direcció facultativa: declaració responsable subscrita per la persona responsable de
les obres, acreditant la data del finiment de les mateixes i que s’han efectuat d’acord amb la documentació aportada o amb les
modificacions posteriors i les condicions imposades.
Certificació tècnica que han estat reposats els serveis i elements urbans afectats per les obres, on es faci constar, si és el

cas, el correcte estat de la instal·lació d’enllumenat públic
Fotografies de les infraestructures i serveis l’edifici o, en el seu cas, de les obres efectuades objecte de la primera utilització, en
especial de la seva façana o façanes on, en una de les quals hi figuri la placa de la numeració del carrer degudament instal·lada i.
fotografies de l’estat final de la via i les infraestructures públiques.
Informe favorable de l’execució de les connexions a la xarxa pública de clavegueram, emès per l’empresa gestora del servei.
Certificat expedit per la instal·lació autoritzada i homologada per l’Agència de Residus de Catalunya - on hi consti la procedència
dels residus i el titular de les obres- referit a la quantitat i tipus segons estableixi la normativa vigent
Còpia de la sol·licitud registrada de l’alta cadastral de l’immoble i/o de l’actualització de les seves característiques.
o

En cas que es tracti d’edificis plurifamiliars, a més caldrà:

Manual d’ús i manteniment de l’edifici
Certificat original acreditatiu del compliment de la normativa vigent en matèria d’infraestructures comunes de telecomunicacions.,

DECLARO RESPONSABLEMENT que són certes les dades esmentades en aquest escrit, que les obres que
es pretenen executar són únicament les que s’hi assenyalen, que llevat dels supòsits de l’art. 4.3 l’obra no
comporta producció de residus i que sóc/som coneixedors de la normativa urbanística vigent aplicable i que la
documentació presentada per a realitzar les obres s’hi ajusta.
La Bisbal d’Empordà,
Data i signatura

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
Finalitat: deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries,
còmput de terminis a efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les
actuacions.
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD).
Destinataris: altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
> Trobareu més informació a l’adreça [http://www.labisbal.cat/ca/politica-de-proteccio-de-dades.html)

