AJUNTAMENT
D’ALFORJA
CP 43365
(BAIX CAMP)

Model de sol·licitud LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ
A. Dades del sol·licitant:
Nom i cognoms:
DNI:
Domicili:
Núm. telèfon:
Actuant en nom propi o en representació de:
Nom i cognoms o raó social:
DNI / NIF:
Domicili:
EXPOSA:
Que en data ......................................................................... se li va concedir la següent llicència d’obres:
Número d’expedient:
Emplaçament de les obres:
Constància de la petició d’alta de l’IBI.
Breu descripció de les obres realitzades:

Que en data .............................................................s’han finalitzat les obres d’acord amb la llicència
concedida. S’aporta certificat emès pel tècnic director de les obres acreditatiu d’aquests extrems.
SOL·LICITA:
Es concedeixi la llicència de primera ocupació en relació a les obres descrites.
Alforja, a ......... de/d’... ............. de 20 ......
Signat

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE D’ALFORJA
Plaça Mercadal núm. 13 - 43365 Alforja – Tel. 977 81.60.08 – Fax 977 81.62.32
PROTECCIÓ DE DADES.
De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), amb les modificacions operades pel Reglament
General de Protecció de dades en vigor des del 25 de maig de 2018, li informem que les dades personals proporcionades son confidencials i formen part dels fitxers de
titularitat de AJUNTAMENT D’ALFORJA amb la finalitat de gestionar la seva sol licitud / instància, així com proporcionar-li informació referent a les activitats i serveis
del vostre interès, mitjançant qualsevol sistema de tramesa electrònica, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i en
el seu cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça :
Plaça Mercadal, 13 43365 ALFORJA o bé enviant un correu electrònic a ajuntament@alforja.cat
Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que
tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi i efecte de poder fidelitzar la relació entre ambdues parts.

