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SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ 
 

 
En/na ......................................................................................., amb D.N.I .........................., domiciliat/da al carrer 

........................................................................................................, número ......................., població 

............................................................. codi postal ......................, telèfon ..................................... 

 

En representació del propietari/a ............................................................................................................, amb D.N.I 

............................., domiciliat/da al carrer ..................................................................................., número .........., 

població ..................................................... codi postal ..............., telèfon .......................... 

 

□ Notificar al sol·licitant   □ Notificar al propietari/a   

  

EXPOSA: 
 
Que ha realitzat obres al carrer .................................................................................., número ..............., del nucli de 

..................................................., que es correspon a l’expedient núm.: ................................... 

 
SOL·LICITA: 
 
□ Que li sigui atorgada la corresponent llicència municipal de primera ocupació. 

□ El retorn de la fiança dipositada com a garantia de la conservació de la via pública durant l’execució de les obres 

al següent número de compte: ... ... ... ... - ... ... ... ... - ... ... - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

□ El retorn de la fiança dipositada per raó de la gestió dels residus de construcció generats per l’execució de les 

obres al mateix número de compte indicat en el punt anterior.  

□ Altres ............................................................................................................................... 

 

DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTA: 
 

□ Certificat Final d’obra signat i visat.   

□ Justificant pagament taxa municipal (Cal abonar-la en el moment de presentar aquesta sol·licitud). 

□ Declaració d’alteració de Béns Immobles de Naturalesa Urbana (Model 902N) que acredita que s’ha iniciat el 

tràmit. 

□ Certificat de recepció de residus de construcció en un abocador autoritzat.  

□ Documentació tècnica d’estat Final de l’obra.  

□ Certificació de la Secretaria de Telecomunicacions en relació a la instal·lació d’infraestructures comunes per 

Telecomunicacions en els edificis plurifamiliars.   

□ Altres ............................................................................................................................... 

 

Subirats, ............., de/d’ ................................ de 20...... 

 
El/la sol·licitant, 

 
 
 
 

ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS 
 

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al 

fitxer Expedients i procediments municipals, del que és responsable l’Ajuntament de Subirats i seran objecte de tractament per gestionar els expedients i procediments administratius relacionats amb les 

competències municipals, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides  a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. 

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Subirats, plaça de l’Ajuntament, s/n de Sant Pau d’Ordal.  


