
Expedient nº : ___________ Comunicació Prèvia
Primera Ocupació

Registre d'entrada

Plaça de la vila, 1  Sant Pol de Mar

Tel. 937600451    Fax. 937601352

www.santpol.cat   oac@santpol.cat

Dades del sol·licitant

Nom i Cogmons NIF

Adreça

Població C.P. Telèfon

Representant NIF

Dades a efectes de notificació

Adreça de notificació

Població C.P. Telèfon

correu electrònic Fax

Dades de l'obraDades de l'obra

Emplaçament Exp. Obres núm.

Tècnics de l'obra

Direcció facultativa (nom i cognom o raó social)

Població C.P. Telèfon

correu electrònic Fax

Direcció d'execució (nom i cognom o raó social)

Població C.P. Telèfon

correu electrònic Fax

Sol·licita

  Llicència de primera ocupació i utlització dels edificis i instal·lacions

Autoliquidació llicència 1ra. ocupació subjecte a comprovació

      Pressupost de les obres € 

      Tipus  0,25 %;  mínim 32,65 € (TAXA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES) € 

      TOTAL DEUTE € 

 En cas que falti DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE, la sol·licitud serà INCOMPLETA. El sol·licitant disposarà
 d'un termini de 15 DIES per completar-la íntegrament. Si no ho fa en aquest termini, se'l tindrà per DESISTIT de
 la seva petició, que s'arxivarà.

Signatura

Sant Pol de Mar,                de                                  de
En compliment d'allò que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal,  l'informem que les dades
recollides en aquest formulari s'incorporaran per ser tractades  en un fitxer automatitzat propietat  d'aquest Ajuntament  declarat al Registre General de Protecció de



Documents obligatoris

   □ Fotocòpia del DNI del sol·licitant i/o del representant (NIF en cas de persones jurídiques).
   □ Model complimentat - Comunicació prèvia Primera Ocupació.
   □ Acreditació de la liquidació de la taxa.
   □ Certificat final d'obres signat pels tècnics i visat pels col·legis professionals.
   □ Document d'alta o variació de la Contribució Urbana (model 902).
   □ Fotografies de totes les façanes.
   □ Certificat de telecomunicacions.
   □ Certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats durant l'obra.

Altra documentació aportada

   □ Justificants inspecció fases d'obra signats pels tècnics municipals.
   □ Planells "as built".

Lloc de pagament

      A les oficines dels següents establiments i entitats col·laboradores, mitjançant ingrés en el compte

      obert a nom de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar :

      "LA CAIXA" Codi Entitat Caixer/Online: 0403072

      "BANC BILBAO VIZCAYA"  ES42 0182-6035-41-0200003481


