AJUNTAMENT DE BENIMODO
PLAÇA MAJOR,1

46291 BENIMODO (VALENCIA) TEL. 96 253 06 06 FAX. 96 299 34 96

e-mail: benimodo_ofi@gva.es

LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ
Llicència núm. _______
En/Na _________________________________________________, amb DNI núm
_______________,
domiciliat
a
___________________________________
de
________________________, CP ___________, amb domicili a efectes de notificacions
_____________________________________________________, Tel. ______________________.

EXPOSA
Que és l’actual propietari de la vivenda sita a Benimodo, a la direcció
____________________________________________________________________,

SUPLICA
Que, previs els tràmits pertinents, es servisca concedir l’oportuna llicència de primera
ocupació, per a la qual cosa adjunte la documentació oportuna.

Benimodo, ___________ d ___________________ de __________.
(Signatura de la persona interessada)

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE BENIMODO

AJUNTAMENT DE BENIMODO
PLAÇA MAJOR,1

46291 BENIMODO (VALENCIA) TEL. 96 253 06 06 FAX. 96 299 34 96

e-mail: benimodo_ofi@gva.es

DOCUMENTACIÓ A APORTAR AMB LA SOL·LICITUD DE LA LLICÈNCIA DE
PRIMERA OCUPACIÓ

1.- Fotocòpia del DNI
2.- Acta de recepció de l’obra.
3.- Certificació final de l’obra, expedida per l’arquitecte superior i tècnic directors de l’obra,
visat pels respectius Col·legis Professionals i acta de replanteig.
4.- Projecte final de l’obra, que inclourà una declaració del tècnic sobre la conformitat de les
obres executades amb el projecte autoritzat per la llicència d’obres corresponent.
5.- Llicència municipal d’edificació.
6.- Tota la demés informació que resulte del Llibre de l’Edifici.
7.- En el seu cas, certificat final de les obres d’urbanització que s’hagen acomés
simultàniament amb les d’edificació.
8.- Certificat emés pel facultatiu competent en el qual s’acredite que l’edifici s’ajusta a les
condicions exigibles per a l’ús al qual es destina.
9.- Impresos d’alta en l’Impost de Bens Immobles.
10.- Documentació acreditativa de la propietat o de l’ocupació de la vivenda, escriptura de
propietat, contracte de compraventa o arrendament.
11.- Certificació de les companyies i entitats subministradores acreditatiu d’haver abonat els
drets de les acometides generals per les que els esmentats serveis estan en disposició de ser
contractats.
12.- Certificació d’instal·lació dels serveis de telecomunicacions.
13.- Resultat dels assatjos que demostren que els nivells de soroll no incumplixen els objectius
de qualitat acústica que siguen d’aplicació.
14.- Certificat expedit per l’empresa encarregada del manteniment del clavegueram, de les
característiques de connexió a la xàrcia general i de que la connexió està ejecutada
correctament i en condicions d’ús.
15.- Fotografia de la façana o façanes de la vivenda, així com de l’entorn.

