COMUNICACIÓ PRÈVIA EN MATÈRIA URBANÍSTICA

Exp.:
OBRES:

DADES DEL SOL·LICITANT
NOM
ADREÇA
TELÈFON

MÒBIL

N.I.F.
C.P.

LOCALITAT

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

DADES DEL REPRESENTANT
NOM
ADREÇA
TELÈFON

MÒBIL

DADES DE LA NOTIFICACIÓ
PERSONA A NOTIFICAR

PROVÍNCIA

N.I.F.
C.P.

LOCALITAT

PROVÍNCIA

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

MITJÀ PREFERENT DE NOTIFICACIÓ

Sol·licitant

Notificació postal

Representant

Notificació electrònica

EXPOSA
PRIMER. Que posa en coneixement de l’Ajuntament de Campdevànol l’execució d’actes d’ús del sòl i
d’implantació d’obres conformes amb l’ordenament jurídic, no provisionals i no ubicades en cap bé sotmès
a règim de protecció patrimonial cultural o urbanística, i consistents en:
En sòl urbà:
Construccions i instal·lacions de nova planta, obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o
demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre
ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
Primera utilització i ocupació dels edificis.
Canvi d’ús dels edificis, i les instal·lacions, a un ús no residencial.
Construcció o instal·lació de murs i tanques.
Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
Formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat
horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres
elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència
urbanística anterior.
En sòl no urbanitzable o urbanitzable no delimitat:
Actes subjectes a intervenció que estan emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla
urbanístic que ordena amb el mateix detall els terrenys afectats, i que no requereixen l’elaboració d’un
projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.

SEGON. Dades de l’actuació que es pretén portar a terme:
DESCRIPCIÓ DETALLADA I JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ

EMPLAÇAMENT: _____________________________

REFERÈNCIA CADASTRAL: ___________________

SUPERFÍCIE/VOLUM Metres: _____ Volum: _____

PRESSUPOST EXECUCIÓ
MATERIAL:

_________________ €

RESIDUS ___________ Tones
TERMINI D’INICI
a comptar des de la presentació d’aquesta
comunicació (màxim 1 mes): _______________

TERMINI DE FINALITZACIÓ
a comptar des de la presentació d’aquesta
comunicació (entre 3 i 6 mesos): _______________

CONTRACTISTA
EMPRESA :

CIF:

TELÈFON

MÒBIL

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

INSTAL.LACIONS QUE AFECTEN A LA VIA PÚBLICA
SUPERFÍCIE OCUPADA: _________ m2

Senyalització obres
Contenidor
Tanca obres
Bastides a la via pública
Elevador mòbil
Altres

OBRES TIPUS A
No necessiten tampoc de projecte tècnic segons
el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.

OBRES TIPUS B
Si necessiten de projecte tècnic segons el
Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, en tant que tenen afectació sobre:
Fonaments o elements estructurals
Volum o superfície construïda
Ús urbanístic
Nombre d’habitatges, establiments o altres
elements
susceptibles
d’aprofitament
privatiu independent

TERCER. Que s’adjunta juntament amb aquesta comunicació la documentació següent:

DOCUMENTACIÓ OBRES TIPUS A
Justificació del pagament de la taxa i de l’impost
corresponent.
Declaració responsable (segons model adjunt), o
bé certificat, assumeix i declaració de tècnic
competent (segons model adjunt).
En cas de primera utilització i ocupació dels
edificis: certificat final d’obra expedit per la
direcció facultativa

DOCUMENTACIÓ OBRES TIPUS B
Justificació del pagament de la taxa i de l’impost
corresponent.
Projecte tècnic acord al Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
Certificat, assumeix i declaració de tècnic
competent (segons model adjunt).

QUART. Que les dades i manifestacions consignats en aquest escrit són certs i que el comunicant és
coneixedor que:
_
a)

La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la
comunicació o en la documentació preceptiva determinen, amb l'audiència prèvia de les persones
interessades, la impossibilitat de seguir duent a terme l'acte comunicat des del moment en què es
notifiqui la resolució corresponent a les persones afectades, sense perjudici de les responsabilitats penals,
civils o administratives que procedeixin.
b) Amb caràcter general, la presentació de la present comunicació prèvia habilita per executar l'actuació
urbanística que s'interessa des del moment de la presentació esmentada i dels documents requerits,
excepte allò que, d'acord amb la legislació sobre règim local, estableixin les ordenances municipals sobre
ús del sòl i edificació.
c) Que l'Ajuntament està facultat per verificar les dades que consten en la comunicació i la documentació
presentades, així com a sol·licitar la documentació complementària pertinent i exercir el control de l’obra
pel procediment d’inspecció .
I segons allò exposat, mitjançant el present escrit dono compliment al tràmit de comunicació prèvia a aquest
Ajuntament per a l'execució de l'acte urbanístic referit, de conformitat amb allò disposat a l'article 187.bis del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya -TRLUC(precepte introduït per la Llei 16/2015).

Campdevànol, ............ d ........................ de 2018

Signatura del comunicant,

Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Campdevànol
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, se
l’informa del següent:

—
—
—

Les dades de caràcter personal que s’obtinguin de la seva sol·licitud s’incorporaran i tractaran de forma
confidencial en un fitxer propietat d’aquest Ajuntament.
Les dades obtingudes en aquesta instància es podran utilitzar, salvaguardant la seva identitat, per a la realització
d’estadístiques internes.
Vostè té la possibilitat d’accedir en qualsevol moment a les dades facilitades, així com de sol·licitar, si escau, la
seva rectificació, oposició o cancel·lació, tot dirigint una comunicació escrita, junt amb la documentació
acreditativa de la seva identitat, a aquest Ajuntament.

