Les dades personals facilitades en aquest document s'inclouran en fitxers propietat de l'ajuntament de Ses Salines, amb la finalitat de gestionar la
vostra sol·licitud. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit a l'Ajuntament de Ses Salines

AJUNTAMENT SES SALINES

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ/PRIMERA UTILITZACIÓ - CERTTIFICAT
FINAL D’OBRA
LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ O DE PRIMERA UTILITZACIÓ
CERTIFICAT FINAL D’OBRA
DADES SOL·LICITANT
DNI/NIF:

LLINATGES I NOM O RAÓ SOCIAL:

ADREÇA

CP:

MUNICIPI:

TEL.:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

PROVÍNCIA:

REPRESENT/ADA PER (només s’ha d’emplenar si és necessari)
DNI/NIF:

LLINATGES I NOM O RAÓ SOCIAL:

ADREÇA

CP:

MUNICIPI:

TEL.:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

PROVÍNCIA:

DADES PER A COMUNICACIONS (només s’ha d’emplenar si son diferents al sol·licitant)
DNI/NIF:

LLINATGES I NOM O RAÓ SOCIAL:

ADREÇA

CP:

MUNICIPI:

TEL.:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

PROVÍNCIA:

SITUACIÓ i identificació de la llicència en base a la qual s'han executat les actuacions descrites LLICÈNCIA:
CARRER :

NÚM. :

POLÍGON :

PARCEL·LA :

DATA:

NUCLI POBLACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL

COST D'EXECUCIÓ MATERIAL

, €

Indicar tots els números i lletres que
apareixen al rebut de l'IBI
TAXA Llicència d'Ocupació/Primera Utilització( 0'30 % COST D'EXECUCIÓ MATERIAL )
TAXA Final d'Obra ( 0'10 % COST D'EXECUCIÓ MATERIAL )

, €

Ses Salines, ........ d................................. de ............
(signatura)*

*La persona signant manifesta que ha llegit l’anvers i revers d’aquesta sol·licitud i declara sota la
seva responsabilitat la conformitat, compliment de tots els termes que li són d’aplicació i aporta
tota la documentació requerida.
La documentació que es presenti ha de ser original 0 còpia compulsada

AJUNTAMENT SES SALINES

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA D’OCUPACIÓ O
DE PRIMERA UTILITZACIÓ
-

-

-

-

Certificat original de final d’obra del director de l’obra tècnic i d’execució d’obres visat pel
col·legi oficial corresponent. D’acord amb CTE el final d’obres haurà de dur annexa la
descripció de les modificacions que s’haguessin introduït durant l’obra fent constar la seva
compatibilitat amb les condicions de la llicència i la relació dels controls realitzats durant
l’execució de l’obra i els resultats.
Fotografies a color de l’edifici on es vegin totes les façanes o de mesura 10X15cm.
Certificat de la Direcció Provincial d’Inspecció de Telecomunicacions de les Illes Balears que
acrediti que s’ha presentat el bolletí d’instal·lació expedit per a l’empresa instal·ladora i/o, si
procedeix, certificat del director de l’obra de que la instal·lació s’ajusta al projecte tècnic.
Instruccions d’ús i manteniment de l’edifici degudament visat que inclogui memòria amb
Certificat d’Eficiència Energètica i fitxes.
Model de declaració d’alteració cadastral 900D.
Certificació expedida pel tècnic director de les obres expressiva del cost d'execució material
definitiu de les obres.
A sòl rústic declaració responsable de la instal·lació d’un sistema autònom de depuració (Art
81.3 PHIB).
CERTIFICAT FINAL D’OBRES
Certificat original de final d’obra del director de l’obra tècnic i d’execució d’obres visat pel
col·legi oficial corresponent. D’acord amb CTE el final d’obres haurà de dur annexa la
descripció de les modificacions que s’haguessin introduït durant l’obra fent constar la seva
compatibilitat amb les condicions de la llicència i la relació dels controls realitzats durant
l’execució de l’obra i els resultats
Fotografies a color de l’edifici preferiblement en format digital o de mesura 10X15cm si son
amb paper, si l’edifici té més d’una façana fotografia de cada una d’elles.

La documentació que es presenti ha de ser original 0 còpia compulsada

