Comunicació de Primera Ocupació/Utilització
Dades del sol·licitant
NOM I COGNOMS:
ADREÇA:
MUNICIPI:

CP:

TELÈFON:

DNI/NIF:

Adreça electrònica:

Desitjo rebre notificació electrònica:
Sí
No

Adreça de notificació (omplir només si és diferent a l’anterior):

Dades del representant
NOM I COGNOMS:
ADREÇA:
MUNICIPI:

CP:

TELÈFON:

DNI/NIF:

Adreça electrònica:

Desitjo rebre notificació electrònica:
Sí
No

Adreça de notificació (omplir només si és diferent a l’anterior):

Dades de l’habitatge
Adreça:
Ref. Cadastral:
Nombre d’habitatges:
Nombre de places de garatge:
Núm. expedient llicència d’obres:
Piscina: SI
NO
Data de finalització de l’obra:

Nombre de locals comercials:

Documentació necessària que es presenta
Certificat del facultatiu director de l’obra signat que acrediti:
- la data de finiment de les obres,
- que les obres s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les
modificacions posteriors aprovades i d’acord amb les condicions imposades,
- que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada.
(AQUEST DOCUMENT ÉS IMPRESCINDIBLE PER PODER PRESENTAR AQUESTA COMUNICACIÓ A L’AJUNTAMENT)

Còpia de la sol·licitud de declaració cadastral amb el segell de presentació al Cadastre
o a l’oficina comarcal (Model 902 ó 902-N).
Fotografies exteriors de l’habitatge.
Comprovant del pagament de l’autoliquidació de les taxes de 1a ocupació (30,05
euros/habitatge).
Certificat emès per la gestora de runes autoritzada del volum de terres i runes total
dipositat per les obres
Fotocòpia de la sol·licitud d’alta de les taxes d’escombraries
Altra documentació:

Documentació necessària que no es presenta
Còpia de la sol·licitud de declaració cadastral amb el segell de presentació al
Cadastre o a l’oficina comarcal (Model 902 ó 902-N).
Fotografies exteriors de l’habitatge.
Comprovant del pagament de l’autoliquidació de les taxes de 1a ocupació (30,05
euros/habitatge).
Certificat emès per la gestora de runes autoritzada del volum de terres i runes total
dipositat per les obres.
En el cas que la persona interessada no presenti la documentació que figura com a
necessària en aquesta sol·licitud en el termini màxim de 10 dies, segons el que disposa
l’article 79.d) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny, i en concordança amb el que estableixen els articles
42 i 71 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, de 26 de novembre de 1992, es considerà que desisteix de la seva
comunicació i s’arxivarà l’expedient sense cap altre tràmit.

Signatura del funcionari o
empleat/da municipal

Signatura de la persona
interessada

DECLARACIÓ RESPONSABLE:
* (l’interessat ha de marcar la casella, si escau).
La persona que subscriu DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT expressament que les
obres s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors
aprovades i d’acord amb les condicions imposades en la llicència municipal.
(Lloc, data)
Peralada,

(Signatura de la persona
que fa la sol·licitud)

AJUNTAMENT DE PERALADA
Important:
La inexactitud, falsedat o omissió, en qualsevol dada, manifestació o document que
s’acompanyi o incorpori a la declaració responsable o a la comunicació prèvia,
determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat des del
moment que es tingui constància d’aquests fets, sense perjudici de les
responsabilitats penals, civils o administratives que corresponguin.

Les dades de contacte que s’han indicat seran les vies de comunicació que s’utilitzaran.
Les vostres dades personals s’incorporaran als fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Peralada. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa
adreçada a l’Ajuntament de Peralada, pl. Gran, 7 (972 53 80 06).

