COMUNICACIÓ
PRÈVIA DE PRIMERA OCUPACIÓ O UTILITZACIÓ D’EDIFICIS
DADES PERSONALS
SOL·LICITANT
Nom i cognoms / Raó social

DNI/NIF/NIE/Passaport

REPRESENTANT
Nom i cognoms / Raó social

DNI/NIF/NIE/Passaport

DADES DE CONTACTE A EFECTES DE NOTIFICACIONS/COMUNICACIONS
Domicili

Plaça Sant Roc, 1

·

08201 SABADELL

· Tel. 93 745 31 00 · NIF P0818600I · www.sabadell.cat

Població

CP

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Correu electrònic

Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment, amb avís a l’adreça electrònica
facilitada en aquesta sol·licitud. Consulteu les condicions de la notificació electrònica a la seu electrònica: https://seu.sabadell.cat

Dades de l’obra
Referència cadastral

Emplaçament

Número expedient d’obres majors:
Habitatges:

unitats Altres usos no residencials:

m2

Locals:

unitats Pressupost projecte inicial:

€

Garatges:

unitats Cost real final de les obres:

€

Documentació imprescindible:
Justificant pagament taxa OF 3.9

Fulls segellats d’alta o variació al Cadastre Immobiliari

Justificant pagament l’impost OF 2.4

Certificat final d’obres visat

Declaració responsable d'ús i ocupació

Plànols definitius de les modificacions de l’obra

Certificat justificatiu del cost real final de les obres,
expedit per la direcció facultativa de l’obra, o qualsevol
altra documentació fefaent
Informe direcció facultativa justificant la modificació, el
L’altra documentació o requisits que exigeixi la
seu caràcter no substancial i l’adequació a la normativa
normativa vigent d’aplicació, si escau

Fotografies estat actual de la façana i de l’obra
acabada

La persona sotasignada adjunta la documentació assenyalada i comunica la primera utilització i ocupació de la construcció indicada.
Per tal que la comunicació faculti al titular la utilització de l’edificació és necessari que s’adjunti tota la documentació essencial, que les obres
s’hagin efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb modificacions de detall introduïdes i comunicades, i que l’edificació estigui en condicions
d’ésser utilitzada d’acord amb la normativa vigent.

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

Data:

Base jurídica del tractament Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)
Responsable del tractament AJUNTAMENT DE SABADELL
Finalitat del tractament

GesƟonar les llicències i comunicacions d’obres, així com les denúncies urbanísƟques.

Exercici de drets dels
interessats

D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament,
presencialment a les oficines d’atenció ciutadana, adreçant-vos al
correu postal a l’Ajuntament a Plaça de Sant Roc, 1 – 08201
Sabadell i a través de la seu electrònica.

Informació addicional ampliada a http://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat

139_20201005

[Signatura de la persona sol·licitant]

