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*Camps obligatoris

Sol·licito llicència per a l’ús i ocupació de l’obra/instal·lació següent:
Número Expedient llicència* ____________________________________________________________________________________ 

Emplaçament (adreça) ________________________________________________________________________________________

Documentació que s’adjunta en format digital

*Certificat final d’obra amb el contingut segons disposa l’article 75 del Decret 64/2014, 
de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

*Certificat de recepció de residus /Certificats per la correcta gestió de residus.

*Plànol a escala preferentment a 1/100 amb detall de la situació de les connexions amb els 
serveis urbans d’aigua, electricitat i sanejament.

*Acreditació de l’alta o alteració de l’impost de bens immobles (model 900D).

*Manual d'ús i manteniment de l’edifici.

*Plànol de la finca en suport informàtic compatible amb AUTOCAD versió 2008 o anterior,
on quedin grafiades en planta coberta totes les construccions existents a la parcel·la.

*Justificant de pagament de taxa

Certificat final d’instal·lació d’infraestructures comuns de telecomunicacions
(obligatori per edificis plurifamiliars).

Imprès de transferència bancària, en cas que la garantia/es aportades a l’expediant 
s’hagin dipositat en metàl·lic.

Altra documentació _______________________________________________

Dades de la persona interessada

Nom i cognoms / Nom de la societat* _______________________________________________________   NIF* __________________   

Domicili* __________________________________________________________________________________________________

Població* _____________________________________________________________________________ codi postal ____________

Adreça electrònica* __________________________________________________   Telèfon* ________________________________

Si s’escau, nom i cognoms del/la representant ________________________________________________________________________

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta comunicació.

(exclusivament per a utilització parcial o de grans reformes i ampliacions d’edificis catalogats)

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.
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Pagament
Taxa: Segons Ordenança Fiscal núm. 23

IMPORT __________________________________

Signatura                                                                         

Begues,               d                                               de 20                      

Manifestacio explícita
- Que les obres i instal·lacions que s’han executat s’ajusten a les llicències i comunicacions prèvies tramitades i compleixen les normatives 

urbanístiques i sectorials, així com tots els requisits exigibles de conformitat amb allò previst a la legislació vigent.

- Que les dades consignades en aquest formulari són certes i que sóc coneixedor/a de que la inexactitud, omissió o falsedat de les dades 
declarades comporta la ineficàcia de la comunicació prèvia de primera ocupació.

- Que valido la documentació tècnica presentada en suport electrònic que acompanya la comunicació.

- Que autoritzo l’entrada dels Serveis tècnics municipals a la finca de referència als efectes de que puguin efectuar les visites d’inspecció 
corresponents, per verificar que els actes realitzats s’ajusten a la llicència atorgada.

FORMES DE PAGAMENT
- Mitjançant abonament directe al compte corrent de l’Ajuntament, a les entitats bancàries BANC SABADELL o CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE 

BARCELONA.
- Mitjançant transferència bancària a les entitats bancàries esmentades. Números de compte on poden fer-se els ingressos:

    BANC SABADELL: ES38 0081 1619 7900 0103 7507      LA CAIXA: ES69 2100 2458 7802 0000 2819
- Amb targeta a les dependències municipals.
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