
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'EDIFICIS DE NOVA 
PLANTA ( 1a OCUPACIÓ)

DADES PERSONALS DEL SOL·LICITANT

Cognoms: ________________________________________ Nom: _____________________________

DNI: _____________________ Direcció:__________________________________________________

Localitat: ___________________C.P: _______ Província: __________________ Telf: ______________

En nom i representació de: _____________________________________________________________ 

DADES DE L'IMMOBLE

Emplaçament: ________________________________ Promotor: ______________________________

CIF/DNI: _____________________ Direcció: _____________________________________________

Localitat: ___________________C.P: _______ Província: __________________ Telf: ______________

Expedició municipal de la llicència d'obres: _______________________________________________ 

SOL·LICITA que, tenint en compte la presentació d'aquest escrit, i després de realitzar els tràmits 
escaients, se li concedisca la LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ de l'edificació de nova construcció.

Benetússer, ____ de _______________ de 20___

Sign.

IL·LMA. SRA. ALCALDESSA PRESIDENTA DEL M.I. AJUNTAMENT DE BENETÚSSER

C/ Miguel Hernández, 30  46910- BENETÚSSER (Valènci a) Telf  963752950 / Fax 963960756



DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR ADJUNTA A LA SOL·LICITUD

VIVENDES:

· Instància de sol·licitud del certificat d'ocupació.

· Certificat final de les obres.

· Projecte final de les obras, en suport informàtic.

· Impresos de alta en l'IBI, amb una llista dels propietaris.

· Certificat de les companyíes subministradores de la finalització de l'expedient de 
subministrament nou.

· Certificat/projecte de la instal·lació de telecomunicacions de l'edifici.

· Certificat de Protecció contra la contaminació acústica ( Llei 7/2002 de 3 de març 
de 2002, DOGV 9.12.2002 de la Generalitat Valenciana).

GARATGES:

· Certificat final de la instal·lació.

· Autorizació dels serveis territorials de Indústria per a la connexió de la instal·lació 
elèctrica (butlletí).

· Auditoria Acústica, ajustada als criteris establerts en l'Art. 18, Decret 266/2004 de 3 
de desembre del Consell de la Generalitat Valenciana pel qual s'estableixen les Normes 
de Prevenció i Correció de la Contaminació Acústica en relación amb activitats, 
instal·lacions, edificacions, obres i serveis, amb la necessitat de fer medicions en tots els 
focus sonors que existisquen en l'actualitat. L'Entitat Col·laboradora en Matèria Ambiental, 
haurà d'aportar el certificat de la Conselleria de Territori i Habitatge, en què es justifique 
l'acreditació per fer Auditoríes Acústiques a activitats.


