INSTÀNCIA DE COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ
Nom i Cognoms

NIF

Domicili

Núm

Població

Província

Tel

E-mail

En representació de: (*)

NIF

Pis/Porta

(*) Cal aportar acreditació de la representació
Qui subscriu manifesta:
Que té concedida la llicència amb nº d'expedient:

MODEL NORMALITZAT INSTÀNCIA

Adreça:

I, en conseqüència, COMUNICA a l'Excm. Sr. Alcalde- President de l'Ajuntament de Barcelona que ha finalitzat les obres
autoritzades per aquesta llicència d'acord amb totes les condicions imposades en la mateixa i donant compliment a la
resta d'obligacions que li eren legalment exigibles i que, per tant, l'edifici és apte per a la seva primera ocupació i
utilització, d'acord amb allò previst a l'article 56 de l'Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en
les obres
Així mateix, d'acord amb el que exigeix l'article 56.3 de l'ORPIMO, adjunta els següents documents:

1.- Declaració responsable DRCOB07
2.- Certificat de final d’obra, emès per la persona tècnica competent, d’acord amb el que estableix la llei 38/1999, del 5 de
novembre, d’ordenació de l’edificació, visat pel col·legi professional competent.
3.- Certificat d’habitabilitat (només en cas d’habitatges)
4.- Projecte bàsic autoritzat en el que constin les modificacions efectuades durant l’obra, amb memòria indicativa dels canvis
introduïts respecte al projecte aprovat.
5.- Projecte de l’obra executada "As built", consistent en memòria constructiva, plànols d’arquitectura, plànols d’estructura i
plànols d’instal·lacions, incloent els de seguretat en cas d’incendi, en format DWG, DXF o similar i en format PDF.
6.- Documentació prevista a l’article 6.2 de l’Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis aprovada pel
Plenari del Consell Municipal del 29 de febrer de 2009.
7.- Informe sobre sistemes d'energia solars instal·lats, d'acord amb allò que preveu l'Ordenança del medi ambient de
Barcelona.
8.- La documentació de la revisió de la instal·lació de recollida pneumàtica de residus municipals, si s’escau.
9.- Certificats de les mesures d’aïllament acústic segons l’article 45.4 de l’Ordenança del medi ambient de Barcelona aprovada
pel Plenari del Consell Municipal de 25 de febrer de 2011
10.- Certificació de la DG de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya que acrediti el
compliment de les obligacions establertes en la normativa d’Infraestructures comunes de telecomunicacions, si s’escau
11.- Certificat de deposició dels rebuigs de la construcció, Decret 89/2010, de 29 de juny
12.- Plànol geocodificat en format .cad o vectorial i informació complementaria (per referència cadastral)
Dades de contacte per la realització de la inspecció:
Nom i Cognoms

En qualitat de

Telèfon

E-mail

A Barcelona, a

de

de 20

Signatura

Les dades personals recollides seran incorporades i tractades en el sistema informàtic de l'Ajuntament de Barcelona i només es podran cedir de
conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podent l'interessat exercir els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tal com estableix l'article 5 de l'esmentada llei.

