Ajuntament de Garrigàs

Sol∙licitud de llicència municipal
Primera Ocupació

Sol∙licitant

DNI

En representació de

NIF

Adreça a efectes de notificacions
Telèfon

Població

E‐mail

Codi Postal

Ajuntament de Garrigààs, Plaça Ajuntament, 2. Tel./FFax: 972 56 80 83. E‐mail: secre
retaria@ajuntamentdegarrigas
as.cat

.

Serveis urbanisme
me: tecnics@ajuntamentdegarrrigas.cat

Urbanisme

Emplaçament de l'obra
Ref. cadastral

Titular cadastral

Expedient d'obres núm.
Empresa constructora

Documentació adjunta
Certificat de la finalització de l'obra, original i visat
Justificant d
d'haver
haver sol∙litat
sol litat ll'alta
alta en l'IBI
l IBI de naturalesa urbana
Dues fotografies de l'edifici i el seu entorn, de 10x15 cm o en format digital
Una fotografia dels vials adjacents, de 10x15 cm o en format digital
Plànol definitiu de les instal∙lacions del sanejament i escomesa a la xarxa
Plànol de les modificacions realitzades durant la construcció de l'obra, en el cas d'haver‐n'hi

SOL∙LICITA
El/la qui subscriu, us sol∙licita que li sigui concedida
llicència municipal de 1ra ocupació
Signatura,

Garrigàs,

d

Il∙lustríssim Sr.
Sr Alcalde‐President
Alcalde President de l'Ajuntament de Garrigàs
Autoritzo expressament als funcionaris municipals a accedir a les obres objecte de la present sol∙licitud.
Al dors trobareu informació sobre la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal
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Protecció de dades de caràcter personal
Informació important
(Articles 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal)

És obligatori omplir tots els camps de la instància. Per què?
Perquè l’article 70 de la Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú estableix que les sol∙licituds que es formulin a l’Administració
hauran de contenir les dades que s’assenyalen al formulari.
Quin tractament rebran les seves dades personals?
p
Les dades p
personals q
que ens p
proporcioneu
seran sotmeses a un tractament automatitzat,, de caràcter confidencial,, en els fitxers creats
per l’Ajuntament de Garrigàs, amb la finalitat de poder tramitar la vostra sol∙licitud. Aquests fitxers han estat publicats en el BOP i els
podeu consultar en el Registre General de Protecció de Dades, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol altre tractament no previst en els indicats fitxers requerirà el seu consentiment inequívoc, llevat de la utilització que pugui fer‐
ne l’Ajuntament de Garrigàs per enviar‐vos informació oficial o d’interès ciutadà, o qualsevol altra actuació compresa dins de l’exercici
de les funcions pròpies de l’Ajuntament i del seu àmbit competencial, o en qualsevol altre supòsit previst a la normativa vigent.
Quins drets té en relació amb les dades que ens ha proporcionat?
Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició, així com el de revocació al consentiment atorgat, en els
termesestablerts per la legislació vigent, mitjançant una instància, a l'oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Garrigàs.

Abans de realitzar les seves gestions personalment, truqui al telèfon d'informació per
demanar on i com les pot fer al 972 568 083

