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COMUNICACIÓ PREVIA DE PRIMERA UTILITZACIÓ I 
OCUPACIÓ DELS EDIFICIS I DE LES CONSTRUCCIONS 

 

 

 

 
 

 

 


 

1. TITULAR  

Nom i cognoms 

 

DNI ó NIF 

 

Domicili 

 

C.Postal 

 

Població 

 

Correu electrònic 

 

Telèfon 

 

Mòbil 

 
 

 

2. EMPLAÇAMENT 

Situació  

 

Número 

 

Escala 

 

Pis 

 

Referència cadastral (UTM) 

 

 

Breu descripció de l’activitat o instal·lació 

 

 

 

 

 

 

- S’acompanya la documentació indicada a l’anvers. 

• Art. 74.2 Decret 64/2014.- La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la 
comunicació o en la documentació preceptiva determinen, amb l’audiència prèvia de les persones interessades, la 
impossibilitat de continuar duent a terme l’acte comunicat des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent a 
les persones afectades, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguin. 

• La comunicació no atorga, a la persona o l’empresa titulars de l’obra, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els 
béns col·lectius. 

 
 

AUTOLIQUIDACIÓ 

Pressupost 

de l’obra 

 TAXA  TOTAL 
INGRESSAR   

Tipus 

Impositiu Import   

€   0,6% €   € 
 

 

Data   Comptes bancaris on fer l’ingrès 

Signatura BBVA 

La Caixa 

ES40.0182.6035.4002.0008.2233 

ES65.2100.2952.8502.0001.8782 

 
D'acord amb el Reglament general de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades només per a la finalitat per a la qual han estat 

facilitades a l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, qui actua en exercici del poder públic atribuït per la normativa vigent.  

Podeu exercir el dret d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació o oposició al tractament, mitjançant un escrit presentat al registre general d'entrada.  
L'adreça de contacte de la persona delegada de protecció de dades a qui podeu adreçar-vos és dpd@santacolomadecervelló.cat 
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DOCUMENTACIÓ APORTADA 

Documentació que s’acompanya: 
 
Presentat  

�  

Certificat final d’obra i habitabilitat visat pel corresponent col·legi professional on consti: 

- Acreditació de la data de venciment de les obres. 

- Que s’han complimentat les condicions exposades. 

- Que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada. 

- Que les obres s’han executat d’acord amb el projecte aprovat o amb 

modificacions posteriors (Annex A segons el CTE) 

- Relació de controls d’obra i resultats (Annex B segons el CTE). 

�  Declaració Cadastral (Model 902N). Alta de l’impost de béns immobles. 

�  
PEM Final de l’execució de les obres visat pel COAC (Justificació del cost real i efectiu de 

l'obra). 

�  

Plànols d’estat final (As-built) del conjunt de l’obra adaptats a la realitat construïda en 

paper i suport informàtic . Adjuntar el Certificat annex de coincidència entre el suport 

electrònic i el suport paper. 

Si cal, plànol topogràfic final, amb seccions i rasants. 

Es definirà la solució definitiva per al desguàs de les aigües pluvials i residuals, així com la 

connexió a la xarxa pública i els sifons. Fonaments. 

�  

Si fos el cas, aportar documentació justificativa de les condicions del projecte d’Energia 

Solar: 

a- Contracte de manteniment de la instal·lació (2 anys mínim) 

b- Certificat de les instal·lacions tèrmiques, d’acord amb el model de l’ITE que 

correspongui amb les especificacions tècniques de la instal·lació. 

�  Certificat del compliment del programa de control de qualitat. 

�  
Reportatge fotogràfic (fotografies de façanes i d’àmbit general ubicació habitatge dins la 

parcel·la). 

�  Manual d’ús i manteniment de l’edifici. 

�  Certificat d’eficiència energètica i qualificació que li correspon. 

�  Certificat de recepció de residus, lliurat per un gestor autoritzat. 

�  Si cal, sol·licitar la corresponent llicència de gual per a l’accés de vehicles. 

�  Certificat final instal·lacions de telecomunicació signat per l’enginyer autor del projecte. 

�  Certificat d’execució de la ICT emesa per la DGRTC 

�  Si fos el cas, autorització d'indústria dels aparells elevadors. 

�  Justificant del pagament de la taxa calculada sobre el cost real i efectiu de l’obra. 
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CERTIFICAT DE COINCIDÈNCIA ENTRE EL SUPORT ELECTRÒNIC I EL SUPORT PAPER 

Declaració de coincidència entre els documents en suport electrònic i en suport paper de projectes tècnics, planejament i/o altra 

documentació, que es presenta a aquest Ajuntament. 

DADES DEL TITULAR 

Nom i cognoms o raó social: NIF: 

 

 

DADES DEL REPRESENTANT 

Nom i cognoms: 

 
NIF: 

 

 

DADES DE LA DOCUMENTACIÓ 

Autor/a: 

 
Número de col·legiat/ada (si en disposa): 

 
Col·legi professional (si en disposa): 

 
Número de visat (si en disposa): 

 
Data del visat (si en disposa): 

 

 

DADES D’ALTRA DOCUMENTACIÓ 

Document de: 

 
Autoria: 

 
Altres dades: 

 

 

A l’efecte de la presentació de la documentació tècnica que s’hi acompanya, DECLARO: 

Que el contingut de la documentació que es presenta adjunta en suport electrònic coincideix plenament i és idèntica en tot el 

contingut a la còpia que també es presenta en suport paper. 

Data i signatura de: 

El titular o el seu representant:     El tècnic/a redactor/ora: 

 

 

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 

D'acord amb el Reglament general de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades només per a la finalitat per a la qual han estat 

facilitades a l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, qui actua en exercici del poder públic atribuït per la normativa vigent.  

Podeu exercir el dret d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació o oposició al tractament, mitjançant un escrit presentat al registre general d'entrada.  
L'adreça de contacte de la persona delegada de protecció de dades a qui podeu adreçar-vos és dpd@santacolomadecervelló.cat 

 


