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COMUNICACIÓ D’ÚS O PRIMERA OCUPACIÓ 
D’UN EXPEDIENT D’OBRES 

 
 
DADES PERSONALS 
 
Nom i cognoms  ........................................................................................................................................  

Adreça  .....................................................................................................................................................  

Població ...................................................................................................  Codi Postal  ...........................  

e-mail  ......................................................................................................  DNI  .......................................  

Telèfon ..................................................................... Telèfon mòbil ...........................................................  

Adreça on cal trametre les notificacions ...................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

( omplir només si és diferent d’aquella que s’ha posat més amunt ) 

 

En representació de  ................................................................................................................................  

Adreça  .....................................................................................................................................................  

Població ...................................................................................................  Codi Postal  ...........................  

e-mail  ......................................................................................................  DNI  .......................................  

Telèfon ..................................................................... Telèfon mòbil ...........................................................  

 
EXPOSO 
 
 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 
 Número d’expedient  ..................................................................................................................  
 
 Adreça de l’obra .........................................................................................................................  

 
 
DECLARO QUE: 
 
He acabat l’obra i he refet els elements urbanístics que s’havien indicat. 
 
DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA: 
 

[  ] Declaració responsable que contingui: 
 La data de finalització de les obres. 
 El fet que aquestes obres s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o modificacions 

posteriors i les condicions imposades. 
 Que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada, indicant expressament que compleix 

les condicions d’habitabilitat. 
 Que s’ha lliurat el llibre de l’edifici que comprèn les instruccions d’ús i manteniment i les 

seves instal·lacions. 
 Que en cas de divisió horitzontal, la instal·lació de Telecomunicacions s’ha realitzat per 
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un tècnic en telecomunicacions. 
 
 [  ] Certificat final d’obra original, signat pel tècnic executor de les obres i vista pel col·legi 

professional competent. 
 
 [  ] Projecte bàsic autoritzat amb les modificacions introduïdes, amb text refós i executiu tal com 

s’ha realitzat on justifiqui el compliment de la normativa urbanística i sectorial d’aplicació (en 
cas de modificacions respecte el projecte autoritzat). 

 
 [  ] Alta de l’Impost de Béns Immobles, presentat al Cadastre (model 902). 
 
 [  ] Certificat signat pel Tècnic director de l’obra acreditatiu de la correcta instal·lació i 

funcionament de la fossa sèptica i filtre biològic prefabricats, en cas que s’estableixi com a 
condició de llicència. 

 
 [  ] Si és d’aplicació la llei 3/2010 de  18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 

en establiments, activitat i infraestructures i edificis, el certificat positiu de prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis emès per una Entitat Col·laboradora de l’Administració 
acreditada. Si la prevenció es refereix exclusivament a extintors manuals, caldrà aportar el 
certificat que preveu l’article 18 del Decret 1942/1993 de 5 de novembre, d’aprovació del 
reglament d’Instal·lacions de Protecció contra incendis. Si no es d’aplicació la Llei 3/2010, el 
certificat de l’empresa instal·ladora emès per un tècnic titulat competent designat per la 
mateixa (art. 18 del Decret 1942/1993, de 5 de novembre). 

 
 [  ] Fotocòpia de la sol·licitud, degudament registrada a la Direcció General de 

Telecomunicacions i societat de la informació, del corresponent certificat acreditatiu de 
conformitat de la normativa vigent en matèria d’infraestructures comunes de 
telecomunicacions (ICT). 

 
 [  ] Justificació acreditativa de l’execució de les escomeses definitives dels serveis d’aigua i 

d’electricitat. 
 
Per això:  
 
Que presentada tota la documentació qui sotasignat comunica a l’Ajuntament de Gelida, que les 
obres realitzades s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat i les condicions imposades i que 
l’edificació esta en condicions d’esser utilitzada. 
 
 
SÍ autoritzo, LLIURE I EXPRESSAMENT,  que les meves dades personals siguin tractades amb l’única finalitat 
expressada en el cos de la present sol·licitud. Tot això de conformitat amb l’article 5 i 6 del Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeo i del Consell, de 27 d´ abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). 
 
 
 
Signatura de l’interessat / interessada 
 
 
 
 
 
 
Gelida, ......de.......................de 20.... 
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AJUNTAMENT DE GELIDA 
 

Atès allò que disposa l’article 66 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, us notifico que la presentació d’aquesta instància 
juntament amb la documentació completa al registre general de l’Ajuntament iniciarà el 
procediment administratiu instat per l’interessat. 
 
Així mateix se us adverteix que en cap cas s’entendran adquirides mitjançant el règim de 
comunicació, facultats en contra de les prescripcions de la Llei, dels plans, projectes, programes i 
si s’escau, de les normes complementaries i subsidiàries de planejament. 
 
La tramitació d’aquesta sol·licitud, si s’escau estarà subjecta al pagament dels corresponents 
tributs locals, preus públics o qualsevol ingrés de dret, que li serà degudament liquidat i notificat. 
 
La presentació d’una comunicació prèvia o declaració responsable incompleta, inexacte o amb 
absència dels requisits establerts a l’efecte no és jurídicament eficaç, amb l’obligació, en aquest 
cas, de no realitzar la primera ocupació, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o 
administratives a que hi hagi lloc. 
 
Un cop efectuada la comunicació, la primera ocupació es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat 
de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions favorables sens perjudici de 
les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les Administracions 
públiques. 
 
Assabentat i conforme 
 
 
 
 
 
 
Signatura de l’interessat / interessada. 
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