
 

 
 

COMUNICACIÓ PRÈVIA DE PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ  DELS EDIFICIS I LES CONSTRUCCIONS / CANVI D’ÚS 
 

 
1.- Dades del sol·licitant 
Nom o raó social: DNI. 
Adreça: Telèfon: 
Població: CP.: 

 
 
2.- Dades del representant i de la notificació 
Nom: DNI. 
Qualitat de la representació:  
Adreçar les notificacions a nom de:  
Domiciliació: Telèfon: 
Població: CP.: 

 
 
3.- Finca o local on s’han efectuat les obres i/o instal·lacions 
Emplaçament:  
Propietari de la finca:  

 
 
4.- Descripció de l’actuació que es comunica 
PRIMERA  UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ DELS EDIFICIS I LES CONSTRUCCIONS / CANVI D’ÚS  

 
 
5.- Documentació necessària   

1 Instància de sol·licitud, omplerta i signada, per duplicat.  Procediments i terminis 
2 Certificat final d’obra original i visat.  D’acord amb el que estableix l’article 70.1 i 71 bis  

3 Presentació de la declaració d’alteració de béns immobles, model 902, al 
registre general d’entrada, dirigit al Departament de Gestió Tributària. 

 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Adminis- 
tracions públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 

4  Lliureu la sol·licitud amb tota la documentació al Registre General de 
l’Ajuntament, o envieu-la per correu a Plaça de l’Església, s/n. 08940 
Cornellà de Llobregat. 

  

   Observacions: 
Si durant les obres hi ha modificacions respecte al 
projecte aprovat, s'haurà d'aportar la 
documentació tècnica que les reflecteixi, i aquestes 
s'hauran d'adequar a la normativa legal vigent als 
efectes de ser objecte d'aprovació municipal per 
l’òrgan competent. 

 
 
Qui subscriu comunica la realització en la finca de referència de les obres i/o instal·lacions indicades i manifesta que aquestes s’han 
efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està en 
condicions d’ésser utilitzada. 
 
 
 
Cornellà de Llobregat, a                  EL SOL·LICITANT, 

 
 

 

Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat 
Plaça de l’Església, 1 – 08940 Cornellà de Llobregat 
Tel 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00 

 

D'acord   amb  la  Llei  15/99,  de  13  de  desembre, de  protecció  de  dades  
de  caràcter personal, s'informa a la persona  interessada que les dades  
facilitades seran  incloses  en el corresponent fitxer  automatitzat de 
l'Ajuntament pel seu tractament informàtic. Així mateix  s'informa de  la 
possibilitat d'exercir  els  drets  d'accés,  rectificació, cancel·lació i oposició  en 
els termes  inclosos  a la legislació vigent,  mitjançant escrit  presentat en el 
registre  General  de l'Ajuntament. Autoritzo a l'Ajuntament, en l'àmbit  de les 
seves competències, a fer  us  de  les  dades  personals facilitades per  la 
tramesa  d'informació general  o específica que pugui ser del meu interès. 


