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COMUNICACIÓ PRÈVIA 
D’ÚS I OCUPACIÓ 

Titular 

Nom i cognoms o raó social DNI / NIF / NIE / Passaport 

Adreça Codi Postal Municipi 

Telèfon mòbil Telèfon fix Adreça electrònica 

Representant (si n’hi ha) 

Nom i cognoms o raó social DNI / NIF / NIE / Passaport 

Adreça Codi Postal Municipi 

Telèfon mòbil Telèfon fix Adreça electrònica 

Adreça a efectes de notificacions  Mateixa sol·licitant  Mateixa representant

A l’adreça electrònica:  Mateixa sol·licitant  Mateixa representant 

Vegeu informació:  https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/ajuda_cat.asp

Dades de l’obra 
Emplaçament Referència cadastral 

Número expedient obres majors: 

Habitatges:  unitats Altres usos no residencial:  m2 

Locals:  unitats Pressupost projecte inicial:  euros 

Garatge:  unitats Cost real final obres:  euros 

La persona sotasignada adjunta la documentació 
assenyalada i comunica la primera utilització i 
ocupació de la construcció  indicada. 

Per tal que la comunicació faculti al titular la utilització de 
l’edificació és necessari que s’adjunti tota la 
documentació essencial, que les obres s’hagin efectuat 
d’acord amb el projecte aprovat o amb modificacions de 
detall introduïdes i comunicades, i que l’edificació estigui 
en condicions d’ésser utilitzada d’acord amb la normativa 
vigent.  

Signatura 

Sabadell, _____  de/d’  ____________   de ______ 

Documentació imprescindible: 

 Justificant pagament de la taxa (O.F 3.9) 

 Fotografia de la/es façana/es de l’obra o entitat/s acabada/es 

 Declaració responsable DR3 

 Certificat final d’obres visat 

 Fulls segellats d’alta o variació al Cadastre Immobiliari 

 Certificat justificatiu del cost real final de les obres, expedit per 
la direcció facultativa de l’obra, o qualsevol altra documentació 
fefaent. 

Altra documentació: 

 Plànols de modificacions no significatives del projecte 

 Justificant de pagament de l’ICIO (O.F 2.4), si escau. 

 ________________________ 

NOTA  PRIVACITAT DE DADES: 

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei  15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les 
dades  facilitades s’incorporaran al fitxer de Llicències, creat per l’Ajuntament de Sabadell amb adreça a Pl. Sant Roc, 1 08201 de Sabadell, i 
amb la finalitat de tramitar procediments de llicències urbanístiques. Aquestes dades es cediran a la Generalitat de Catalunya, Ministeri 
d’Hisenda i Ministeri de Justícia. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, adreçant-se a 
qualsevol de les oficines  d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament 
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