
       DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA  
  DE PRIMERA OCUPACIÓ 

 

DADES DE LA PERSONA DIRECTORA DE L’OBRA 

Nom i cognoms  DNI/NIF 

Carrer  Núm.  Esc. Pis Porta  Telèfon

Població  Codi postal Correu electrònic 

DADES DE LA PERSONA DIRECTORA DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

Nom i cognoms  DNI/NIF 

Carrer  Núm.  Esc. Pis Porta  Telèfon

Població  Codi postal Correu electrònic 

DADES DE LA FINCA 

Emplaçament  Número d’expedient d’obra

Número d’expedient d’activitat, si escau  Referència cadastral 

NOMBRE D’ENTITATS SOBRE LES QUALS ES PRESENTA LA COMUNICACIÓ PRÈVIA 

Habitatges  Locals 

Places d’aparcament  Trasters Piscina 

Superfície d’altres usos no residencials (m2)

LA DIRECCIÓ  FACULTATIVA DECLARA  sota  la  seva  responsabilitat, d’acord  amb el que estableix  l’art. 69 de  la  Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com l’art. 35.1 de 
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya: 

- Que en data __________________________s’han finalitzat les obres. 
- Que les obres s’han executat segons el projecte autoritzat amb la llicència d’obres i segons les modificacions de detall 
introduïdes i autoritzades. 

- Que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada, donant compliment a les condicions d’habitabilitat (només en el 
supòsit d’habitatges) i al codi d’accessibilitat. 

- Que s’han adoptat les mesures imposades en matèria de prevenció d’incendis. 
- Que s’han finalitzat  les obres d’urbanització corresponents, si escau (només en el supòsits de simultaneïtat d’obres 
d’urbanització i d’edificació). 

- Que  s’han  reposat  correctament  els  elements  de  la  urbanització  i  s’ha  procedit  a  la  retirada  de  les  instal∙lacions 
provisionals. 

- Que consta acta de control favorable de l’activitat de l’aparcament, si escau. 

DISPOSEM  de  la  documentació  acreditativa  corresponent  sens  perjudici  de  les  facultats  de  comprovació,  control  i 
inspecció que té atribuïdes aquest Ajuntament. 

Signatura director/a de l’obra   Signatura director/a de l’execució de l’obra 

Cassà de la Selva, ________ de/d’_______________________de _______ 

Ajuntament de Cassà de la Selva 



       DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA  
  DE PRIMERA OCUPACIÓ 

 

NOTA INFORMATIVA: 

L’apartat 4 de l’art.69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així 
com  l’art. 35 de  la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim  jurídic  i de procediment de  les administracions públiques de Catalunya, 
disposen que la inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que s’acompanyi o consti 
en una declaració responsable o en una comunicació prèvia, o la no presentació davant l’Administració competent de la declaració 
responsable  o  comunicació  prèvia,  comporten  deixar  sense  efecte  el  tràmit  corresponent  i  impedeix  l’exercici  del  dret  o  de 
l’activitat afectada des del moment en què es coneixen, sens perjudici de  les  responsabilitat penals, civils o administratives que 
estableixi la legislació vigent. 
Així mateix, la resolució de l’Administració pública que declari aquestes circumstàncies podrà determinar l’obligació de la persona 
interessada  de  restituir  la  situació  jurídica  al  moment  previ  al  reconeixement  o  a  l’exercici  del  dret  o  a  l’inici  de  l’activitat 
corresponent, així com  la  impossibilitat d’instar de nou un procediment amb el mateix objecte durant un  temps determinat,  tot 
això conforme a allò establert en les normes sectorials aplicables. 

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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