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Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient  
i Habitatge 
Secretaria d'Habitatge 
 

Denúncia per infraccions en habitatges de protecció oficial 

 
Dades d’identificació de la persona que formula la denúncia 
Cognoms i nom 
MÒNICA LLUNELL GUTIERREZ 

DNI 
52591995B 

Adreça electrònica de contacte 
monica@llunellfinques.com 

 Telèfon 
935902121 

Adreça postal a efecte de notificació (carrer, avinguda…, número, pis i porta) 
carrer industria, 20  

Població 
SANT CUGAT DEL VALLES 

Codi postal 
08173 

Actua com a: 
  propietari/ària 
  representant legal 

  arrendatari/ària 
  president/a de la comunitat de propietaris 

  ADMINISTRADORA- SECRETARIA 
COMUNITAT DE PROPIETARIS 

 
 
Dades d’identificació de la persona o societat denunciada (1) 
Cognoms i nom / Raó social 
SPM PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT CUGAT DEL VALLES 

DNI/NIF 
A58618968 

Adreça (carrer, avinguda…, número, pis i porta) 
AVDA TORREBLANCA 2-8 

 Telèfon 
935891732 

Població 
SANT CUGAT DEL VALLÈS 

Codi postal 
08172 

Condició: 
  promotor/a 
  arrendador/a 

  propietari/ària 
  venedor/a 

  indiqueu altres supòsits 

 
 
 
Dades d’identificació de l’habitatge afectat 
Adreça (carrer, avinguda…, número, pis i porta) 
torrent d'en xandri 33 

Població 
SANT CUGAT DEL VALLÈS 

Codi postal 
08173 

Núm. d’expedient de construcció 
08-B-0051-05 

Data de qualificació 
5/11/2007 

 
 
Fet que es denuncia i petició que es formula 
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1. PARQUING 

• Hi ha un desnivell entre el paviment del parquing i el del vestíbul d’accés al hall i volem 

que es revisi que està en normativa. 

• A l’escala d’accés al parquing no hi ha llum 24h “sereno” marcant la sortida d’emergència. 

• Amb les plujes dels ultims mesos s’ha inundat el parquing i els trasters en més de dues 

ocasions. 

 

 

2.EXTERIOR 

• Els punts de llum de la rampa del pàrquing, la porta d’accés comunitària i la terrassa 

comunitària haurien de estar connectats a una cèdula fotoelèctrica. 

• Davant de la finca hi ha una zona verda pública que es rega i l’aigua arriba fins a 

l’entrada a la finca, amb el fred es gela i suposa un perill per els vianants. 

 

3. VARIS INTERIORS 

• El desguas del cuarto de comptadors d’aigua no funciona. Es queda l’aigua al centre. 

• Els acumuladors d'aigua dels pisos no funcionen perque les plaques solars encara no 

funcionen. 

4. AIGÜES GRISES 

La màquina d'aigües grises tira l'aigua sobrant al terra provocant inundacions en el quartet i no 

hu ha suficient ventilació. Fins fa dues setmanes no funcionaba la depuradora i els propieatis han 

consumit aigua de la companyia. 

5.PLAQUES SOLARS 

Les plaques solars no funcionen ni han funcionat mai. 

Han canviat les plaques de lloc sense comunicar-ho a ningú ni modificar planells. 

6. LIQUIDACIÓ FONS 

La promotora encara no ha presentat la liquidació als propietaris resultant del que van deixar en 

provisió de fons i el que ha pagat la promotora de serveis comunitaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localitat i data sant cugat del vallès, 2 D'AGOST DE 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura de la persona que formula la denúncia 

 SERVEI DE PROCEDIMENTS I RÈGIM DISCIPLINARI 

 SERVEI TERRITORIAL DE Escolliu una opció 
Cal fer tres impressions d'aquesta sol·licitud: una còpia per a la persona interessada i dues per a l'Administració 
 
(1) Si n’hi ha més d’una, indiqueu-les en un full a part amb les mateixes dades 
D’acord amb l’establert a l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us 
comuniquem que les dades personals que, voluntàriament, consigneu en aquest document consten en els fitxers de què disposa la 
Secretaria d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge. En relació amb aquestes dades podeu exercir els drets d’accés, 
oposició, cancel·lació o rectificació. Així mateix, d’acord amb l’art. 6 de la mateixa Llei, entenem que amb la vostra signatura, ens 
doneu el consentiment per al tractament de les vostres dades. 
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Denúncia per infraccions en habitatges de protecció oficial 

 
 
Documentació necessària 

 
 

 Còpia completa de la qualificació definitiva 
 

 Si actueu com a representant, l’acta de la comunitat de propietaris on figuri el nomenament o poder 
notarial o un altre document que acrediti la vostra representació 

 
 Si la denúncia que formuleu fa referència al preu, una còpia del contracte o escriptura que acrediti la 

vostra condició i els rebuts o documents que justifiquin els pagaments efectuats durant el període, com 
a màxim de 3 anys, abans de la data d’aquesta denúncia 

 
 En cas de denúncia per defectes, convé que presenteu fotografies dels fets denunciats 

 
 Facultativament també podeu presentar informes tècnics o qualsevol altre document 

 

 

 


