
 AJUNTAMENT Plaça Espanya, 9 

 DE  Tel. (964) 41 50 70 

 SANTA MAGDALENA 

 DE PULPIS 

 
A L’IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT 

         INSTÁNCIA PER A LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ 

 
Dades personals: 
 

Nom i cognoms o raó social: 

___________________________________________________________________________________________ 

Domicili:________________________ nº________ - C.Postal:_________ Població:______________________ 

DNI, NIE o NIF: ________________________ Telèfon:_______________________Fax:___________________ 

e-mail______________________________________________________________________________________ 

Dades de l’immoble: 

Carrer/plaça/polígon/parcel·la/paratge: 

___________________________________________________________________________________________ 

Titular:_________________________________________________________ nº________ - C. Postal:_________ 

Població:___________________________________________________________________________________ 

DNI/NIF/CIF _____________________________ - Telèfon:_______________________Fax:________________ 

e-mail______________________________________________________________________________________ 

Condició del Titular:____________________________________________ 

Superfície construïda:_________________Data certificat final d’obra__________________________________ 

 

Sol·licita llicència de primera ocupació per a l’immoble: 

Carrer/plaça/polígon/parcel·la/paratge: 

___________________________________________________________________________________________ 

Referència cadastral: __________________________________________________________________________ 

 

Documents de caràcter general que s’han adjuntar a la present sol·licitut. 

(Senyale amb una X les casilles corresponents) 

 1. Instància de sol·licitut segons model. 
 

 2. Fotocòpia del DNI, NIE o CIF del sol·licitant, en el seu cas DNI del representant. 
 

 3. Fotocòpia de la llicència d’edificació. 
 

 4. Certificat final d’obra firmat pel Director d’obra i pel Director de l’ejecució amb el corresponent visat per part dels respectius 
col·legis professionals. 
 

 5. Fotocòpia de l’Acta de Recepció. 
 

 6. Escritura de Declaració d’Obra Nova i Divisió Hortizontal (si procedeix). 
 

 7. Alta I.B.I. com a obra nova. 
 

 8. Document acreditatiu de la propietat del local o justificant de la seua ocupació. 
 

 9. Certificat de les companyies de servicis que acrediten que s’està en disposició de contractar. 
 

 10. Document justificatiu del pagament de les tasses. 
 

 
 

 Santa Magdalena de Pulpis, _____ de _________________ de __________. 
 

El Sol·licitant, 
(o en el seu cas el representant) 

 
 
 
 

Sig.: _______________________________________. 
 
 



 AJUNTAMIENT Plaça Espanya, 9 

 DE  Tel. (964) 41 50 70 

 SANTA MAGDALENA 

 DE PULPIS 

 

 
Documents de caràcter particular que han d’adjuntar-se a la present sol·licitut. 

(Senyale amb una X les casilles corresponents) 

VIVENDES (LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ) 

 A). Certificat firmat pel Director de l’obra sobre el compliment de la normativa relativa a habitabilitat i diseny on  s’especificarà 
que la urbanització està en perfecte estat de conservació i funcionament. 

 
 B) Certificat acreditatiu de l’aïllament acústic dels elements verticals de façana i parets mitjaneres, tancament horitzontal i 

elements de separació amb sales que continguen fonts de soroll. Fotocòpia del DNI, NIE o CIF del sol·licitant, en el seu cas 
DNI del representant. 

 
 C).Bolletí de l’instal·lador i certificat final firmat per l’enginyer de telecomunicacions, visat com graneta de que les 

instal·lacions de telecomunicacions s’ajusten al projecte i ha obtés l’aprobació de la Direcció Provincial de Telecomunicacions. 
 

ACTIVITATS INNÒCUES (LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ) 

 

 

 

ACTIVITATS QUALIFICADES (LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ) 

 


