COMUNICACIÓ PRÈVIA de Primera ocupació dels edificis
SOL.LICITUD d’autorització de Gual
Dades titular
Nom i cognoms o Raó social _________________________________ NIF/CIF _____________________
Domicili per a notificacions ______________________________________________________________
Població ____________________________________________________________________________
Codi Postal _________ Mòbil _______________ adreça electrònica _____________________________
Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d’1
d’octubre. A tal efecte, facilito en la present comunicació, el correu electrònic i el telèfon mòbil (on rebreu per SMS un número de
PIN que us permetrà accedir al document).

Dades representant
Nom i cognoms __________________________________________ NIF _________________________
Domicili _____________________________________________________________________________
Població ____________________________________________________________________________
Codi Postal _________ Mòbil _______________ adreça electrònica _____________________________
Dades de l’edifici
Emplaçament ___________________________________ Referència cadastral _____________________
Núm. llicència d’obres __________________________________________________________________
Sol·licito alta de gual de ___________________ metres, amb capacitat per a ____________ cotxes
Objecte
El/la Sotasignat COMUNICA a aquest Ajuntament la primera ocupació de l’edifici indicat i, si escau,
SOL.LICITA, que amb la inspecció prèvia i seguint els tràmits oportuns, li sigui concedida l’autorització de
Gual d’entrada de vehicles a la finca assenyalada.
Declaració responsable
DECLARO, sota la meva responsabilitat, que les dades indicades són certes, que compleixo tots els
requisits exigits en la normativa vigent per accedir al reconeixement del dret per tal de dur a terme
l’actuació urbanística esmentada, que disposo de la documentació que així ho acredita i que em
comprometo a mantenir el seu compliment durant la vigència d’aquest reconeixement.
Signatura de la persona titular o el seu representant

Vallirana, ________ de _________________ de _______
Alcaldessa de l’Ajuntament de Vallirana
Ajuntament de Vallirana – c/Major, 329, Tel. 93 683 08 10 –
info@vallirana.cat – www.vallirana.cat

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Tots els documents han de ser originals o fotocòpies compulsades
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Declaració responsable del compliment de les condicions de la llicència (model adjunt)
Certificat final d’obra visat pel Col·legi Oficial corresponent
Plànol de l’estat final de les obres executades.
Fotografia de l’estat final de l’obra executada i de les façanes i voreres.
Declaració d’alteració de béns immobles de naturalesa urbana (model 902).
En edificacions plurifamiliars: documentació justificativa del compliment de la normativa en matèria
de Telecomunicacions.

Condicions
1. A l’objecte de procedir a la posada en marxa de les instal·lacions, aquest COMUNICAT faculta a
l’interessat a sol·licitar davant les companyies subministradores corresponents la contractació dels
serveis bàsics.
2. El perfeccionament definitiu del present COMUNICAT, queda condicionat al compliment de tots
aquest aspectes que l’Ajuntament de Vallirana pugui requerir a l’interessat/da respecte de la
primera ocupació de l’edifici considerat.
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