
 

 

Sol·licitant 

Nom:   NIF:  

Representant 

Nom:   NIF:  

Dades per a notificacions 

Titular de l’adreça:  

Adreça:  

Municipi:  CP:  

Telèfon fix:  Fax:  

Telèfon mòbil:  

Adreça electrònica:  

Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM:1  Sí      No 

Autorització 

 Sí 

  

 No 

Autoritzo l’Ajuntament de Girona a consultar i verificar, mitjançant les plataformes 
habilitades per les diferents administracions públiques, les dades disponibles en altres 
administracions públiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents 
documents que les acrediten i que són imprescindibles per a la resolució d’aquesta 
tramitació. 

Assumpte / demano 
 

 

Explicació de motius 
 

 

 

 

 

 

Girona, ___ d ___________ de 20___ 

Signatura, 

 

Les vostres dades personals s’incorporaran als fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Girona únicament per a la resolució d’aquesta 
tramitació. 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 al registre general de l’Ajuntament de Girona o al
registre telemàtic habilitat al web www.girona.cat. 
1 El consentiment per rebre notificacions per mitjans electrònics és vàlid a efectes jurídics per a totes les que fan referència a aquest 
procediment. L’accés a les notificacions electròniques es podrà fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona mitjançant
certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació de la persona interessada. La notificació estarà disponible durant 10 dies, 
passats els quals, si no s’hi ha accedit, es considerarà rebutjada, el tràmit es tindrà per efectuat i el procediment continuarà (Llei 11/2007, de 
22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, article 28).

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 
 

(Si cal, podeu utilitzar el revers o un full addicional)



 

MODEL 1425 Pàg.2 de 4 

Comunicació prèvia per a la primera ocupació d’edifici 

Dades de l’edifici 

Adreça:  

Llicència d’obres:  

Id. Obra:  Núm. Expedient:  

Ús edifici:  

 

Condicions per a la comunicació prèvia de primera ocupació dels edificis 

1. Només es pot utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es tracti després que hagi 
transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la comunicació junt amb la 
documentació que s’assenyala o, si s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació 
dels documents requerits, sense que l’administració atorgant hagi manifestat la 
disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de 
la llicència urbanística atorgada. 

2. Sense perjudici de l’anterior, la validació de la comunicació per part dels Serveis Tècnics 
municipals serà notificada a l’interessat. 

3. La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o 
document que acompanya o consta en una declaració responsable o en una comunicació 
prèvia comporten, amb l’audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el 
tràmit corresponent i impedeixen l’exercici del dret, i pot comportar l’inici de les actuacions 
corresponents i l’exigència de les responsabilitats que estableix la legislació vigent.  

 

 

Girona, ___ d ___________ de 20___ 

Signatura, 
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Declaració responsable primera ocupació de l’edifici 

Dades de l’obra 

Titular llicència i direcció facultativa:  

Núm. Expedient:  Data aprovació llicència:  

Emplaçament obra:  

 

Dades titular llicència 

Nom i Cognoms:  NIF:  

Adreça:  

Municipi:  CP:  

Telèfon:  

Adreça electrònica:  

 

Dades direcció facultativa 1 

 Arquitecte/a: 

Nom i Cognoms:  NIF:  

Adreça:  

Municipi:  CP:  

Telèfon:  

Adreça electrònica:  

Col·legi professional:  Núm. Col·legiat:  

 

Dades direcció facultativa 2 

 Arquitecte/a Tècnic: Altres:  

Nom i Cognoms: NIF:  

Adreça:  

Municipi:  CP:  

Telèfon:  

Adreça electrònica:  

Col·legi professional:  Núm. Col·legiat:  
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Condicions per la realització d’obres en règim de comunicació: 

1. Declaro sota la meva responsabilitat que les dades són certes, que compleixo amb tots els 
requisits exigits per la normativa vigent per accedir al reconeixement del dret per tal de dur 
a terme l’actuació urbanística esmentada i que disposo de la documentació que així ho 
acredita. 

2. Que l’obra ha finalitzat i que s’ha executat segons el projecte autoritzat, d’acord amb la 
normativa d’aplicació i de les condicions de la llicència, per tal de què l’edifici estigui en 
condicions d’ésser utilitzat. 

 

 

 

 

 

Titular de la llicència                                  Direcció Facultativa                          Direcció 
Facultativa (2)                  Facultativa (1)                                       Signatura, 
Signatura,                                                  Signatura, 

 

 

 

 

Girona, ___ d ___________ de 20___ 
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