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COMUNICACIÓ PRÈVIA  

 
 

COMUNICAT DIFERIT – PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ 
 

 

 
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT: 
 

Nom i cognoms: 
 

NIF: 
 

Telèfon/s: 

Adreça: 
 

Municipi: 
 

Codi Postal: 

Correu electrònic: 
 

 
 
DADES DE LA PERSONA  REPRESENTANT, si escau: 
 

Nom i cognoms: 
 

NIF: 
 

Telèfon/s: 

Adreça: 
 

Municipi: 
 

Codi Postal: 

Correu electrònic: 
 

 

La representació es podrà acreditar: 
 

 Mitjançant un poder notarial. 

 Amb document privat amb signatura legitimada notarialment. 

 Mitjançant compareixença de la persona interessada (apoderament apud acta). 

 

Per a notificacions adreçar-se a:.  Sol·licitant     Representant 
 
 

Mitjà preferent de notificació:         Postal            Electrònic (es requereix certificat digital) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
NORMATIVA APLICABLE: 
 
DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 

Ordenança Fiscal Municipals, número 12. 
 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 

Ordenança Reguladora d’Obres, aprovada en la sessió del Ple Ordinari de 31 de gener de 2019, publicada en 
data 13 de febrer de 2019, al BOP. 
 

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text  refós de la Llei d’urbanisme 
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COMUNICO, LA MEVA INTENCIÓ DE REALITZAR LA PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ 
D’EDIFICIS O ACTUACIONS SENCERES, LES EDIFICACIONS DE NOVA CONSTRUCCIÓ O 
QUE HAGIN ESTAT OBJECTE DE MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL O D’AMPLIACIÓ, EN LES 
QUALS HAGI CALGUT PRESENTAR PROJECTE TÈCNIC PER A L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES. 
 

Adreça de l’actuació: 
 

 

Referència cadastral: 
 

 

Data concessió llicència Data finalització d'obra Número d'expedient 
 
 

 

 
ADJUNTO  LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT: 
 
 Certificat final d'obra, de l'edificació, locals i places d'aparcament. En cas de primera 

utilització d’habitatges, el certificat de final d’obra ha d’acreditar el compliment i les 
condicions de la normativa d’habitabilitat. 

 Model 902 de declaració de nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de béns 
immobles, registrat a la gerència regional del cadastre. 

 Fotografies de l’obra acabada 

 Declaració responsable conforme les obres s’han executat segons el projecte pel qual es 
va atorgar llicència i les seves possibles modificacions. O per modificacions no 
substancials, documentació tècnica sobre l’estat final de l’obra i justificació del compliment 
normatiu i de les possibles alteracions del pressupost de projecte. I que l’edificació està en 
condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat. 

 Declaració responsable per part del promotor conforme s’ha elaborat el llibre de l’edifici el 
qual inclou un apartat amb les instruccions d’ús i manteniment. 

 Certificat final d’instal·lació de telecomunicacions o butlletí d’execució, si s’escau. 
 

 Justificant de l'autoliquidació de la taxa de 60,56 Euros, d'acord a l'O. F. núm. 12. 

  al núm. de compte de l’Ajuntament     (BBVA   ES21 0182 6035 48 0201712753) 

  amb targeta a les oficines de l’Ajuntament 

  en metàl·lic a les oficines de l’Ajuntament 

 

 

            

    
concepte 

Ordenança  import   

    Fiscal mínim   

            

  TAXA 

OF 12 60,56 Euros 

  

  (taxa dels tràmits administratius)   
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DECLARO QUE SÓC CONEIXEDOR I DONARÉ COMPLIMENT AL SEGÜENT ... 
 

 Que les dades consignades en aquest document són certes i que estic informat que 
l’Administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les 
dades declarades. 

 Si el present comunicat es defectuós i/o omet dades de caràcter essencial, es tindrà per no 
presentat fins que l’hagi esmenat. 

 De conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, si en el termini de deu 
dies hàbils, a comptar de l’endemà de la presentació de la present, no aporto els documents 
preceptius a acompanyar a aquesta comunicació, l’Ajuntament donarà per desistida la 
present comunicació. 

 La primera utilització i ocupació es sol·licitarà dins el mes següent a la data d’acabament de 
les obres.  

 Quan el comunicat diferit sigui correctament presentat i complert amb la documentació 
corresponent, començarà a comptar el termini d’un mes perquè l’Ajuntament es pronunciï. 

 El servei municipal, en el termini d’un mes des de la presentació de la documentació 
completa, verifica el contingut de la documentació i, quan pertoqui, realitza les inspeccions i 
comprovacions adients. 

 Si les obres no s’adeqüen a la llicencia atorgada o s’incompleixen les condicions d’aquesta, 
el servei municipal ha d’adoptar i notificar en l’esmentat termini la corresponent resolució 
que exposi els motius de la inadequació i adverteixi sobre la manca de títol habilitant per a 
ocupar l’edificació. 

 La persona interessada pot ocupar l’edificació una vegada transcorregut el termini esmentat 
d’un mes sense rebre la notificació de la resolució de l’Ajuntament.  

 Per acreditar els efectes de la comunicació, l’Ajuntament ha de lliurar d’ofici el certificat 
d’admissió de la comunicació en els deu dies següents a l’acabament del termini. 

 En tot cas, si s’observa l’execució d’obres il·legals o no adequades a la llicencia concedida, 
l’Ajuntament ha d’incoar els procediments pertinents de protecció de la legalitat urbanística. 

 L’Ajuntament pot declarar que la comunicació efectuada no te eficàcia quan les obres no 
s’ajusten al regim d’intervenció corresponent, contravenen l’ordenament urbanístic o 
sectorial, o contenen informació inexacta o falsa. La declaració determina la impossibilitat de 
continuar en l’exercici del dret a executar les obres i la restitució jurídica al moment previ a 
la comunicació. 

 El procediment de comunicat immediat no permetrà en cap cas l’obtenció de drets o 
facultats contràries a l’ordenament urbanístic. 

 Aquesta comunicació s’efectua salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, de 
conformitat amb l’article 73 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, així 
com dels drets de servitud, de llums i vistes i altres regulats pel dret civil. I sense perjudici de 
les atribucions corresponents a altres Autoritats i Organismes. 
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INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Responsable 

del 

tractament 

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. 

Adreça postal: Carrer Nou 26. 08458 Sant Pere de Vilamajor 

Telèfon: 938450008  

Adreça electrònica: ajuntament@vilamajor.cat 

Web municipal:  www.vilamajor.cat 

Finalitat del  

tractament 

La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud. 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de 

procediment administratiu i d’arxiu històric. 

Base jurídica 

del tractament 

El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al       

responsable del tractament o per complir una missió realitzada en interès 

públic o en l’exercici de poder públics conferits al responsable del 

tractament. 

Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i 

l’Ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la 

vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin 

requerides. 

Destinataris 

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho 

autoritza. 

Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea. 

Drets de les 

persones 

Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, 

oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra 

sol·licitud a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, o mitjançant la seu 

electrònica - http://vilamajor.eadministracio.cat/ 

Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la 

normativa de protecció de dades, us podeu adreçar al delegat de 

protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva 

web o per mitjans no electrònics. 

Informació 

addicional 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de 

dades en la web de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 

http://www.vilamajor.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/ 

 

 
Sant Pere de Vilamajor, ____ d__________________ de 20____                               

  Signatura, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(Document creat en data 1 d’abril de 2019) 

mailto:ajuntament@vilamajor.cat
http://www.vilamajor.cat/
http://vilamajor.eadministracio.cat/

