
El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament

Acusament de rebuda de la sol·licitud

•  Resum*:  eeab411f7595b5d008b37b2c2b80d83ed52c333e1d5dd6f2a7aec0d4254a4991 

* Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum d'aquests, 
calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

Dades generals
Data de registre

12/06/2022 09:22:10

Número de registre

9015-1121741/2022

Codi de tràmit (ID)

3QH00BG02

Informació de la signatura del document de sol·licitud
Tipus de credencial

Certificat digital

Persona signatària

SEBASTIAN VILLENA NICOLAU; NIF: 18233226E; Persona física

Aquest fitxer es troba com adjunt a aquest acusament de rebuda. Si ho vol recuperar pot accedir directament mitjançant el panell de 
navegació Adjunts de l'Adobe Reader. Per mostrar-lo pot anar a menú Veure > Mostar/ocultar > Panells de navegació i seleccionar Arxius 
adjunts i des de el panell de navegació clicant la icona d'un clip.

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:
Per internet a l'adreça  http://web.gencat.cat/ca/tramits o  http://www.gencat.cat/canalempresa

Per telèfon trucant al 012.

S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números identificatius 
que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.

http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://www.gencat.cat/canalempresa


En el cas que l'habitatge ja disposi d'una cèdula d'habitabilitat en vigor, l'expedició de la cèdula sol·licitada comportarà la pèrdua de 
vigència de l'anterior

Dades del sol·licitant

Persona física✖

Dades d'identificació del tècnic responsable del certificat d'habitabilitat

Nom SEBASTIAN

Primer cognom VILLENA

Segon cognom NICOLAU

Tipus de document d'identificació nif

Número d'identificació 18233226E

Adreça electrònica s.villena@telefonica.net

Telèfon mòbil 649168942

Telèfon fix

Adreça

Adreça fora de l'Estat espanyol

Tipus de via Carrer

Nom de la via Mossèn Carles Feliu

Número 19

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal 17480

Comarca 02

Província Girona

Municipi Roses



Dades particulars

Seleccioneu si sou persona física o jurídica
Persona física✖

Persona jurídica

Dades del propietari

Nom Jordi

Primer cognom Parés

Segon cognom

Tipus de document d'identificació nif

Número d'identificació 40460769C

Adreça electrònica

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Adreça actual del propietari

Adreça fora de l'Estat espanyol

Tipus de via Carrer

Nom de la via Josep Coll

Número 5

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal 17490

Comarca 02

Província Girona

Municipi Llançà



Persona que facilitarà la inspecció Propietària

Certificat d'habitabilitat de segona ocupació

Número del col·legiat 683

Col·legi professional Col·legi d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers 
d'edificació de Girona

Tipus Aparellador

Titulació Arquitecte/a tècnic/a

Nom Sebastián

Primer cognom Villena

Segon cognom

Tipus de document d'identificació nif

Número d'identificació 18233226E

Certifico:

Que de la inspecció visual realitzada per mi de l'habitatge següent es dedueix que reuneix les condicions d'habitabilitat segons el:

DECRET 274/1995, DE 11 DE JULIOL

ANNEX 1

Habitatge certificat

Codi postal 17490

Província Girona

Comarca Alt Empordà

Municipi Llançà

Tipus de via Carrer

Nom de la via Josep Coll

Número 5

Polígon

Km



Illa

Sector

Parcel·la

Adreça complementària (urbanització, disseminat, grup, ...)

Tipus d'immoble
Unifamiliar✖

Plurifamiliar

Identificació unifamiliar Casa 5

Porteria
No✖

Sí

Referència cadastral 2300116EG1920S0001OW

Número de cèdula anterior CHG0386901001

Nombre de peces Habitatge

E-M * 5<=H<8 8<=H<12 H>=12 C * CH * E-M-C Altres peces Superfície 
útil *

1 4 1 2 6 184,91

E-M = sala o estar-menjador / H = habitacions (en funció dels m2) / C = cuina / CH = cambres higièniques / E-M-C = estar-menjador-cuina 
Altres peces (Altres estances i espais interiors inclosos passadissos o distribuïdors).

La superfície útil reflectida en aquest document només és vàlida als efectes de l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat de 2ª ocupació.

Declaro Responsablement com a tècnic competent

Que les dades aportades en aquest expedient són certes i vigents i que els documents annexats reprodueixen fidelment els originals✖

Que sóc un tècnic competent d'acord amb el que s'estableix a l'article 15.3 del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen 
les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat; i estic en possessió d'una de les titulacions 
acadèmiques i professionals habilitants per la redacció de projectes o direcció d'obres i direcció d'execució d'obres d'edificació 
d'edificis d'habitatges.

✖

Que estic donat d'alta al col·legi professional competent segons la titulació acadèmica, d'acord amb el que disposa l'article 9 i 23 de 
la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i de la disposició transitòria de la 
Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici.

✖

Que la persona propietària de l'habitatge descrit en aquest expedient, ha contractat els meus serveis per realitzar el procediment de 
la cèdula d'habitabilitat de segona ocupació i ostento la representació d'aquesta persona per a realitzar tots els tràmits d'aquest 
procediment davant de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

✖

Les persones que subscriuen autoritzen



A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a cedir les vostres dades i els resultats de la certificació de la cèdula d'habitabilitat de 
segona ocupació obtinguda a altres Administracions Públiques competents en matèria de certificació perquè, entre altres finalitats, 
siguin objecte de publicació al Registre Públic a que fa referància el Decret 141/2012 en el seu article 19.

✖

A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a efectuar consultes telemàtiques a PICA i altres registres de les Administracions Públiques, 
en els temes establerts en el Decret 56/2009, de 7 d'abril, amb la finalitat de dur a terme la gestió, el control i les inspeccions del 
procediment de la cèdula d'habitabilitat.

✖

Notificacions

Vull rebre notificacions administratives d'aquest tràmit només per mitjans electrònics.✖

Si marques aquesta casella deixaràs de rebre notificacions en paper per correu certificat.

Pots consultar-les accedint a Notificacions electròniques. Es considerarà rebutjada si després de 10 dies de la posada a disposició no hi 
has accedit. En el moment que accedeixis al seu contingut, la notificació es considerarà practicada.

Indica l’adreça electrònica en què vols rebre els avisos de la posada a disposició de les teves notificacions i un telèfon mòbil en què, 
addicionalment, rebràs un avís SMS.

Adreça electrònica s.villena@telefonica.net

Telèfon mòbil 649168942

Autorització

Aquest procediment requereix el vostre consentiment exprés per l'accés i el tractament de les dades. Si no doneu la vostra autorització, 
heu d'adjuntar els documents acreditatius que s'indiquen en l'apartat Documentació annexa.

✖

Autoritzo que la Generalitat de Catalunya consulti les meves dades a altres administracions o 
organismes per comprovar que compleixo les condicions requerides per accedir a l'objecte d'aquesta 
sol·licitud i que las consulti durant la seva vigència.

Documentació

Certificat de col.legiacio 
Fitxer adjuntat: Certificat17006830.pdf 

Protecció de dades

He llegit i accepto la informació bàsica sobre protecció de dades✖

Informació bàsica sobre el Reglament general de protecció de dades

Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable del tractament: Agència de l'Habitatge de Catalunya C/Diputació, 92, 08015 Barcelona 
http://agenciahabitatge.gencat.cat/ / dpo.ahc@gencat.cat 
Finalitat: Cèdules ❄ habitabilitat 
Legitimació: Exercici de poders públics 
Destinataris: Les dades es poden comunicar a les autoritats de control pertinents i a les entitats que 
tinguin la funció d'encarregades del tractament. 
Drets de les persones interessades: Sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, així 
com altres drets, d'acord amb la informació addicional. 
Informació addicional: A l'apartat 'Protecció de dades' del web de l'Agència. 
Tractament: serveis i tràmits gencat 
Responsable: Direcció General d'Atenció Ciutadana 
Finalitat: garantir la traçabilitat de les gestions que la ciutadania realitza amb la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant la plataforma corporativa Gencat Serveis i Tràmits 
Legitimació: interès públic o exercici de poders públics  
Destinataris: departaments de la Generalitat i entitats que en depenen per a la gestió dels  serveis 



públics, i encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC 
Drets de les persones interessades: sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la 
limitació o oposició al tractament. Per exercir aquest drets, més informació a  enllaç 
Més informació: enllaç 
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Qy1DaXV0YWRhbmlhMB4XDTIwMTIwMTA3NDkyMVoXDTI0MTIwMTA3NDkyMFowgYkxCzAJBgNVBAYT
AkVTMRgwFgYDVQQEDA9WSUxMRU5BIE5JQ09MQVUxEjAQBgNVBCoMCVNFQkFTVElBTjEYMBYGA1UE
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9NNfPVqUA8Ir7HXTP6c88yxwU5XxZr5LQDYNicLRiXrtFmD6T2AgZji4z5YrVSFiPNh9KBXgFzt6
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M2ZyRZWU+u+w38DgE2k1bjXuRtxBKa2+V5lDAwsD2Fm+/sI5DvO0Za3yTiaP9nIUaTFSIAqKvJ+C
WLkFVd3MWGBU/LhNrnOK0N8nvzGe1i6kUf02fQ==
 AQAB     2022-06-12T07:21:59.024Z     g8/cSTJhIbCsZlCRNcMrepRCg0I=  CN=EC-Ciutadania,OU=Serveis Públics de Certificació,O=CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA,C=ES 26335733965831784438234065465238187504              9t4n0uqGF9d04l9w4oqWvLT+u18=     MQOSGc7cAk0KMaJfs3+fLIJUuOE= wO7cX4+azBrwg/g/YeSXpcGXzCKo6RPitxd01R/+D2Z+SM+XcijBfhgVQBo8vvOnYfEQ47g6ab3tkKTI+lYpjIL/GsEidG3+pQpzLdWPWupX5Ua+Y1/k771Mbj7+YeveH5XojmO6dpTFpiDOt/aQ46Is3ZLqPnG/T1YE6WsWaxMC/Ije1kpmuLtbt1JhaUKppLmqgNLbpmYfxdwUxxj79MCB6sUfU4h4TcOc537U5MCHJvmpbXf+q8W76Dszx5gnacvg0vngHXjy4WDpuVfKEiHVPIJLgKRKA0XAlW7+BybVvRYeY2SlIPdutc03FZecdfZ+tWrfbLS9igElS3AVZg==   MIIGRDCCBSygAwIBAgIQXvDtjtY4GD5g0EbGE5+GWDANBgkqhkiG9w0BAQsFADCB8zELMAkGA1UEBhMCRVMxOzA5BgNVBAoTMkFnZW5jaWEgQ2F0YWxhbmEgZGUgQ2VydGlmaWNhY2lvIChOSUYgUS0wODAxMTc2LUkpMSgwJgYDVQQLEx9TZXJ2ZWlzIFB1YmxpY3MgZGUgQ2VydGlmaWNhY2lvMTUwMwYDVQQLEyxWZWdldSBodHRwczovL3d3dy5jYXRjZXJ0Lm5ldC92ZXJhcnJlbCAoYykwMzE1MDMGA1UECxMsSmVyYXJxdWlhIEVudGl0YXRzIGRlIENlcnRpZmljYWNpbyBDYXRhbGFuZXMxDzANBgNVBAMTBkVDLUFDQzAeFw0yMTA2MjEwNzU5MDJaFw0yNTA2MjEwNzU5MDJaMIGDMQswCQYDVQQGEwJFUzFGMEQGA1UECgw9Q29uc29yY2kgQWRtaW5pc3RyYWNpw7MgT2JlcnRhIGRlIENhdGFsdW55YSAoTklGIFEtMDgwMTE3NS1BKTEsMCoGA1UEAxMjU2VydmVpIGRlIHNlZ2VsbGF0IGRlIHRlbXBzIGRlIFBTSVMwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDEQYPwXeo1j2yyW6DhyI/kWAPVBZE8Zu3K3/Tiss1WXBya0AOvwtcQGJwqmKTavM1Z81XlZ3XhZ0LFREzsOtHDa6pJGRAA6WHyA+5wajkOgrh1QOYUwlf6P14eDi2czUaMUGVvIC95LqKJJH7Fezb2Uhy9D/TENzbtOo4hm1PWfrfPYURpqMn87oUOHsNVzX88YXUXUvfHKqL4TGGNGrFn+FIVjAZb1/8Y0swFho3yYTplf6EEQCgowKZJO/hxQZnQ5R7/yGq4aefnrfTG8ZGUqoUjQgLpp94zRws+mbRCrKme+BCjtBsLVYzn2WTYmIX3yWaAeWzxgIlT0cbDMyNFAgMBAAGjggJAMIICPDAdBgNVHRIEFjAUgRJlY19hY2NAY2F0Y2VydC5uZXQwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMB0GA1UdDgQWBBTHH4L0tKrxKa57OXYQgH17zezyHzAfBgNVHSMEGDAWgBSgw4tEqjelRb+XgFrR8Xiim+ldjTAaBgNVHREEEzARgQ90c2FAY2F0Y2VydC5jYXQwgcYGA1UdIASBvjCBuzCBuAYLKwYBBAH1eAEDAW8wgagwLAYIKwYBBQUHAgEWIGh0dHBzOi8vd3d3LmNhdGNlcnQuY2F0L3ZlckNJVC0xMHgGCCsGAQUFBwICMGwaakFxdWVzdCDpcyB1biBjZXJ0aWZpY2F0IGRlIHNlcnZlaSBkZSBzZWdlbGxhdCBkZSB0ZW1wcyBkZSBjbGFzc2UgMS4gVmVnZXUgaHR0cHM6Ly93d3cuY2F0Y2VydC5jYXQvdmVyQ0lULTEwagYIKwYBBQUHAQEEXjBcMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwOi8vb2NzcC5jYXRjZXJ0LmNhdDA1BggrBgEFBQcwAoYpaHR0cDovL3d3dy5jYXRjZXJ0LmNhdC9kZXNjYXJyZWdhL2FjYy5jcnQwYgYDVR0fBFswWTBXoFWgU4YnaHR0cDovL2Vwc2NkLmNhdGNlcnQubmV0L2NybC9lYy1hY2MuY3JshihodHRwOi8vZXBzY2QyLmNhdGNlcnQubmV0L2NybC9lYy1hY2MuY3JsMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBp+pmIWxHFx4BfrqXSYya1MI8uw6gDiv1xEgBRk2Jtwb6c/YzIn3afnjOrd9ZFt8Epyl/Db30vC/IKfFB59B+idP3xmaHv/PS5MCCASnWTWhAR+lfiykPT+Hy6+Kythsr9QEhIkHOPWhmJOLIYwzWzFc9ApihLytcdKIWu9URirQYyQ94tGcqbn7iI+EKNM9zxBUaZCYopD7MoksL0ttramiaZ7eUcwpHJpvYFSRkVAtRhZHHaJdQ+UzBpQOerpyGbNPfTzmKrtwDm8CdEwA4QTGkp0BfepqpzE6DVk77P1qkvP/LQvCgDG4ZfLcjmPRKN2zYbAA9Y3I5au8IKxwi6   AMRBg/Bd6jWPbLJboOHIj+RYA9UFkTxm7crf9OKyzVZcHJrQA6/C1xAYnCqYpNq8zVnzVeVndeFnQsVETOw60cNrqkkZEADpYfID7nBqOQ6CuHVA5hTCV/o/Xh4OLZzNRoxQZW8gL3kuookkfsV7NvZSHL0P9MQ3Nu06jiGbU9Z+t89hRGmoyfzuhQ4ew1XNfzxhdRdS98cqovhMYY0asWf4UhWMBlvX/xjSzAWGjfJhOmV/oQRAKCjApkk7+HFBmdDlHv/Iarhp5+et9MbxkZSqhSNCAumn3jNHCz6ZtEKsqZ74EKO0GwtVjOfZZNiYhffJZoB5bPGAiVPRxsMzI0U= AQAB   643879363447313814460699661384717841407725925351 2022-06-12T07:21:59.156Z urn:oid:0.4.0.2023.1.1 PT1S true CN=Servei de segellat de temps de PSIS,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),C=ES      ZaybF/ua0Hm9af35FqJBAO7SEGM=  CN=EC-ACC,OU=Jerarquia Entitats de Certificacio Catalanes,OU=Vegeu https://www.catcert.net/verarrel (c)03,OU=Serveis Publics de Certificacio,O=Agencia Catalana de Certificacio (NIF Q-0801176-I),C=ES 154100517041182570311467181176543273551      HmaQAfG5MtttHOuhex5Dm5sp1aU=  CN=EC-Ciutadania,OU=Serveis P\C3\BAblics de Certificaci\C3\B3,O=CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA,C=ES 2022-06-11T13:39:40.000Z 115154    H0sJ+eQ1y2udzfbCpHOyQGf2vXI=  CN=EC-ACC,OU=Jerarquia Entitats de Certificacio Catalanes,OU=Vegeu https://www.catcert.net/verarrel (c)03,OU=Serveis Publics de Certificacio,O=Agencia Catalana de Certificacio (NIF Q-0801176-I),C=ES 2022-01-28T09:20:22.000Z 32

		2022-06-12T09:22:36+0200




