
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
DE CONSTITUCIÓ O MODIFICACIÓ

DE RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL
 Dades del titular de l’obra
 Nom i cognoms o raó social:
 DNI/NIF:                                           Telèfon fix:                                         Telèfon mòbil:
 Domicili a efectes de notificacions:                                                                             Localitat i CP:
 Adreça electrònica:
 Vull rebre notificació electrònica, de tots els actes d'aquest procediment, a través d'e-NOTUM1 :   Sí  No

 Persona sol·licitant
 Nom i cognoms:
 En qualitat de (administrador, apoderat, etc.):

 Dades de l’obra
 Emplaçament

 Persona propietària de la finca
 Nom i cognoms o raó social:
 DNI/NIF:
 Destinació de la finca

                                        Habitatge     Comercial     Industrial
 Descripció de les obres

Documentació que s’acompanya:

  Fotocòpia DNI i NIF del titular de les obres, la persona propietària i de la persona sol·licitant
  Fotocòpia acreditació de la representació de la persona sol·licitant
  Fotocòpia de l’escriptura de constitució de societat, si escau
  La memòria justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges, establiments o elements proposats a
     les determinacions del planejament aplicable i, en el cas d'habitatges, del compliment dels requisits
     mínims d'habitabilitat per a segona ocupació.
  Els plànols necessaris, a escala adequada, per deixar constància del nombre d'habitatges, establiments
     elements, i de llur superfície i ús urbanístic
  Nota simple o certificació del Registre de la propietat on consti la descripció de la finca o edificació.
  La proforma de l'escriptura pública de divisió horitzontal simple o complexa

Nota: la sol·licitud de parcel·lació l'ha de demanar el titular dominical.

Sant Adrià de Besòs,       de                 de       

Signat

Àrea de Territori – Obres



1 Servei e-NOTUM

La notificació electrònica, de tots els actes d’aquest procediment, es realitzarà a través de la seu electrònica 
de la web de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Aquest  consentiment  comporta  que  s’accepten  plenament  i  sense  reserves  per  part  de  l’usuari  les 
condicions d’utilització del servei de notificacions electròniques següents:

 La persona interessada rebrà un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de noves notificacions, per 
correu electrònic o missatge curt a la bústia o telèfon indicats.

 Per accedir a les notificacions a la seu electrònica de la web de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 
es requereix  l’ús  d’un certificat  digital  personal  classificat  amb nivell  3  o  superior  per  CATCert 
(trobareu  la  llista  actualitzada  d’entitats  classificades  a 
http://www.catcert.net/web/cat/3_5_certificades.jsp).

 Des del moment del dipòsit de la notificació disposa de 10 dies per a la seva visualització o rebuig. 
Si transcorregut el termini de 10 dies no ha accedit a l’adreça electrònica o hi ha accedit però no ha 
visualitzat la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada.

 Des del  moment en què s’accedeix  al  contingut  de la  notificació  s’entén que aquesta ha estat  
practicada.

Àrea de Territori – Obres
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