
 Ajuntament de Tavèrnoles 
 C/ de l’església, 1 
 08519 – Tavèrnoles 
 Telf: 93.888.73.08 
 Fax: 93.812.23.28 
 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE 1ª OCUPACIÓ 
Expedient número     

 
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us 
informem que les dades facilitades s’inclouran en el fitxer automatitzat del Registre de documents i/o en el 
fitxer de Llicències, activitats i instal·lacions  de l’Ajuntament per al seu tractament informàtic. 
 SOL·LICITANT 
  

Nom i cognoms    
 
DNI núm.       Domicili        

Codi postal i població    
      
Dades del/de la sol·licitant, en cas de ser persona diferent al promotor: 
Nom de la persona física o jurídica representada  
      
NIF núm.        Domicili social            

Codi postal i població  
       

 
2. EMPLAÇAMENT DE L’OBRA /ACTUACIÓ 

Adreça   
  

3. DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA AMB AQUESTA SOL·LICITUD 
         Còpia llicència d’obres   
         full de control de qualitat   
         Certificat final d’obra 
 

PETICIÓ 
 
- Que, havent acabat les obres, us adjunto el certificat final d’obres. 
- Que faig constar que no hi ha elements urbanístics afectats per les obres que 
estiguin pendents de reposar, i que no hi ha condicions imposades a la llicència 
pendents de complir. 
- Que en aplicació del que disposa l’article 179.2.e) de la Llei 2/2002, de 14 de 
març, d’Urbanisme; l’article 12 de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de 
l’Habitatge; l'article 90 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny és preceptiu obtenir la LLICÈNCIA DE 
PRIMERA OCUPACIÓ DELS EDIFICIS. 
 
SOL..LICITO L’expedició de la llicència municipal de PRIMERA OCUPACIÓ de 
l’esmentat edifici. 
                                                                                             SIGNATURA 
Tavèrnoles a,         de                                de 20 
 

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES 
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