AJUNTAMENT DE
LES BORGES DEL CAMP

COMUNICACIÓ PREVIA PER REALITZACIÓ D'OBRES
Els camps amb un asteriscs (*) són obligatoris.

DADES DEL SOL·LICITANT/INTERESSAT*
Nom:
Actuant en representació de:
Adreça:
Municipi:
Adreça electrònica:
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb
aquesta sol·licitud:
DADES DE L'OBRA*
Emplaçament:
Descripció:

Pressupost:
Data inici obres:
Llicència d’activitats associada:
Ocupació de la via Pública: SI
NO

DNI:
NIF:
Telèfon:
C.P.:

SI

NO

Superficie:

Ús de l’edifici:
Data Finalització:
Núm. Registre:
_______ m2/ocupació ________ dies

OBRES EN SÒL URBÀ QUE NO REQUEREIXEN PROJECTE TÈCNIC:
Obres de construccions i instal·lacions de nova planta
Obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació que no suposen una afectació exterior de
l’edifici o construcció.
Obres de demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents
Obres de construcció o la instal·lació de murs i tanques
Obres de col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública
Obres de col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions
Canvi d’ús d’edificis i instal·lacions
OBRES EN SÒL NO URBANITZABLE O URBANITZABLE NO DELIMITAT:
Obres emprades en un Projecte d’actuació especifica o en un pla urbanístic.
DECLARO RESPONSABLEMENT:
- Que les obres compleixin els requisits establerts per la normativa urbanística.
- Que les obres ha executar són compatibles amb el planejament urbanístic del municipi.
- Que les dades consignades a la declaració són certes.
- Que tinc acreditada la representació de l’interessat.
- Que la gestió dels residus es dipositaran en un gestor autoritzat.
AUTORITZO:
L'Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar
el compliment de les condicions requerides per a l'exercici de l'activitat, i que pugui verificar-les
durant la seva vigència.

Documentació que s’adjunta:
Pressupost

Autoliquidació ICIO

Autoliquidació Taxa

Altres

CONDICIONS GENERALS PER LA REALITZACIÓ DE LES OBRES EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ
PREVIA.
La present autorització s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers, i no cal
acreditar la titularitat de l’immoble davant l’Administració, tret que es pugui afectar la protecció i la garantia
de béns de titularitat pública
El règim de comunicació faculta per a l’exercici de l’actuació objecte de la mateixa, sempre i quan no
contradigui la legislació urbanística i el planejament urbanístic vigent.
Si la comunicació no reuneix els requisits exigits per la normativa aplicable, l’Ajuntament li requerirà a la
persona interessada perquè esmeni la documentació en el termini de 10 dies hàbils, advertint-se que mentre
no presenti la comunicació i els documents preceptius, no podrà dur a terme l’actuació proposada.
Si en el termini d’un mes a comptar de la presentació de la comunicació, l'Ajuntament no manifesta de manera
motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada.
Terminis:
Les comunicacions prèvies relatives a l’execució d’obres no són vàlides si no indiquen els terminis màxims
per començar-les i acabar-les en proporció a la seva entitat. Els terminis esmentats es prorroguen per la
meitat si la persona interessada ho comunica abans que hagin transcorregut.
Si transcorren els terminis màxims indicats en una comunicació prèvia per començar o acabar les obres,
incloses les seves pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades, la persona
interessada resta inhabilitada per començar-les o continuar-les, segons correspongui, sens perjudici que
pugui presentar una nova comunicació prèvia.
Horaris:
Els horaris de treball, límits sonors i demés conceptes de respecte als altres, s’ajustaran als establertes la
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, que disposa: que l'horari de treball
estarà comprès entre les 8.00 i les 20.00 hores, de dilluns a dissabte, excepte festius (art. 15.3)
Gestió de runes:
D'acord amb l'article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus
de la construcció de Catalunya (PROGROC), s’eximeix la fiança de gestió de runes.
Seguretat a l’obra:
Tots els treballs es realitzaran de conformitat amb les mesures de seguretat i salut per a les obres de
construcció en general que defineix el R.D. 1627/97, de 24 d'octubre.

Les Borges del Camp,

de

de

D’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter Personal, li comuniquem que les dades facilitades per Vostè,
seran incorporades en un fitxer i tractades amb la finalitat de gestionar adequadament la relació administrativa existent, així com per poder realitzar
les gestions legals oportunes per a la bona fi de l’expedient administratiu. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu del Responsable del Fitxer,
AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP, amb domicili a la Plaça de l’Església, núm. 3 43350 Les Borges del Camp (Tarragona ).
Així mateix, posem al seu coneixement els drets que l’assisteixen d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte les dades que consten en el
mencionat fitxer en els termes establerts en la legislació vigent, podent exercir aquests drets mitjançant escrit dirigit al responsable de seguretat a
l’adreça anteriorment indicada.
(Signat)

IL·LTRE. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP

Plaça de l'Església, 3 43350 LES BORGES DEL CAMP
Correu electrònic: ajuntament@lesborgesdelcamp.cat
Web: www.lesborgesdelcamp.cat
Tel. 977 817 000 Fax 977 817 036

