
                                                                                                           
       Ajuntament de  
      Vilanova de Sau 

 

 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA O COMUNICACIÓ 
DE PRIMERA 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. 

 
1. SOL·LICITANT 

  
Nom i cognoms         

DNI núm.       Domicili        
Codi postal i població         Telèfon        

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        Telèfon        
Correu electrònic:  

 
 
Declaro que han finalitzat les obres autoritzades per la llicència/es atorgades en 
data............................consistents......................................................................................
l’emplaçament...............................................................de Vilanova de Sau, les quals 
s’ajusten íntegrament al projecte presentat i a les legalitzacions posteriors; que no hi 
ha elements urbanístics afectats per les obres , que s’hagin de restablir, ni condicions 
imposades a la llicència pendents de complir. 
 
Per tot això, 
 
SOL·LICITO 
 
(marcar opció desitjada) 
 

Que se’m concedeixi la llicència de primera ocupació (només amb supòsit de primera 
ocupació i ocupació parcials). 
 

Que l’Ajuntament resti assabentat mitjançant la present comunicació prèvia de la 
primera ocupació de l’immoble indicat (només amb supòsit de primera utilització i 
ocupació de la totalitat de l’immoble). 
 
Documentació que s’adjunta: 

1. Certificat del director facultatiu en el qual s'acrediti, a més de la data d'acabament, el fet que 

les obres s'han construït d'acord amb el projecte aprovat o les modificacions posteriors i les 

condicions imposades, i que l'edifici o instal·lació està en condicions de ser utilitzat. 

 

2. Dues fotografies de l'edifici i del seu entorn i una dels vials adjacents. 
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3. Per a aquells edificis inclosos en l'àmbit d'aplicació que estableix l'article 2 del Reial decret 

1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis 

de telecomunicacions, cal presentar la certificació expedida per la Direcció General de Xarxes i 

Infraestructures de Telecomunicacions, de la Generalitat de Catalunya, en la qual es fa constar 

la presentació del projecte tècnic corresponent d'infraestructures comunes de telecomunicació 

(ICT) i del certificat o butlletí d'instal·lació, segons correspongui, que acrediti que la instal·lació 

s'ajusta al projecte tècnic i que s'ha construït d'acord amb la legislació vigent sobre ICT. 

 

4. Manual d’ús i manteniment de l’edifici o certificat, en cas que el projecte no ho contempli. 

 

5. En aquells casos en què s'hagi executat, de manera prèvia o simultània, un projecte 

d'urbanització vinculat a l'edificació, cal un certificat final d'obra d'urbanització, signat i visat, 

d'acord amb el projecte tècnic aprovat o una acta de recepció de les obres d'urbanització 

corresponents. 

 

6. Justificant d’haver sol·licitat l’alta de l’impost de béns de naturalesa urbana.(Declaració 

Cadastral de  nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de béns immobles) davant de 

l’Organisme de Gestió Tributària corresponent. 

 

Vilanova de Sau, ............... de/d’........................de 20....... 

 
Signatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A L’ATENCIÓ DE L’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU 
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