
LLICÈNCIA DE CONSTITUCIÓ O MODIFICACIÓ D’UN RÈGIM DE 
PROPIETAT HORITZONTAL, SIMPLE O COMPLEXA 

DADES DE LA PERSONA SOL∙LICITANT O EMPRESA 

Nom i cognoms o raó social  DNI/NIF 

Carrer  Núm.  Esc.  Pis  Porta  Telèfon 

Població  Codi postal  Correu electrònic 

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT 

Nom i cognoms  DNI/NIF 

Carrer  Núm.  Esc.  Pis  Porta  Telèfon 

Població  Codi postal  Correu electrònic 

AVISOS I COMUNICACIONS 

Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei: 

 Per SMS: ____________________________________________ 

 Per correu electrònic: __________________________________ 

 Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol∙licitud 

SOL∙LICITO: 
QUE DESPRÉS DE LA CORRESPONENT TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA, EM SIGUI ATORGADA L’OPORTUNA LLICÈNCIA URBANÍSTICA. 

EMPLAÇAMENT PARCEL∙LA/FINCA 

Carrer  Núm.  Esc.  Pis  Porta 

Població  Codi postal  Referència cadastral 

 Plànol de situació sobre base topogràfica oficial, cadastral o del planejament urbanístic, 
 en cas de no indicar la referència cadastral  ADJUNTA SÍ    NO 

Descripció de les obres o actes urbanístics o títol del projecte: 

Adjunto la documentació bàsica que assenyalo: COMPROVACIÓ 
 (A emplenar per l’Administració) 

 Autorització de representació, habilitació per a actuacions en nom d’altri, si escau      ADJUNTA SÍ    NO 

 Declaració de coincidència entre la documentació en suport paper i digital, 
 signat per l’autor/a dels documents, en cas d’aportar la documentació en els dos formats      ADJUNTA SÍ    NO 

 Justificació del pagament de la taxa                              ADJUNTA SÍ    NO 

 Documentació, informes i autoritzacions que exigeixi la normativa sectorial, si és el cas                              ADJUNTA SÍ    NO 

Adjunto la documentació específica que assenyalo: COMPROVACIÓ 
 (A emplenar per l’Administració) 

 Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o altres elements 
 susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament 
 urbanístic i a la legislació sectorial aplicables     ADJUNTA SÍ    NO 

 Plànols a escala adequada en què constin el nombre d’habitatges, establiments o altres elements 
 susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic        ADJUNTA SÍ    NO 

 Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació      ADJUNTA SÍ    NO 

 Proforma del document públic o privat pel qual s’incrementa el nombre d’habitatges, 
 establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte  
dels autoritzats en una llicència urbanística anterior     ADJUNTA SÍ    NO 



LLICÈNCIA DE CONSTITUCIÓ O MODIFICACIÓ D’UN RÈGIM DE 
PROPIETAT HORITZONTAL, SIMPLE O COMPLEXA 

Cassà de la Selva, ________ de/d’_______________________de _______ 
(Signatura) 

Ajuntament de Cassà de la Selva 

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA 
Rambla Onze de Setembre, 107  17244 ‐ Cassà de la Selva  Tel 972 46 00 05  NIF: P1704900‐H 

http://www.cassa.cat      urbanisme@cassa.cat 

Informem que les seves dades seran tractades per l'Ajuntament de Cassà de la Selva, responsable del tractament, amb finalitats 
d'identificació de persones interessades en procediments administratius, seguiment i comunicació d'actuacions i notificació de 
resolucions. Les dades es tracten en compliment d'obligació legal i es podran comunicar a altres administracions públiques quan 
sigui necessari a efectes de seguir el procediment. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i 
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Cassà de Selva. Es pot consultar més informació addicional i 
detallada sobre protecció de dades a www.cassa.cat
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