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COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRA 
 
DADES DEL TITULAR 

 

 

Nom i cognoms / Raó social * DNI/NIF/NIE * 

Adreça* Codi Postal* Municipi* 

Província* Telèfon mòbil Telèfon fix Adreça electrònica 

 

DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi) 
 

 

Nom i cognoms / Raó social * DNI/NIF/NIE * 

Càrrec en què actua 

Adreça* Codi Postal* Municipi * 

Província* Telèfon mòbil Telèfon fix Adreça electrònica 

 

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS /  NOTIFICACIONS  
 

 

Les del Solꞏlicitant Les del Representant Altres (Omplir el següent formulari) 

 
Nom i cognoms DNI/NIF/NIE * 

Adreça Codi Postal Municipi 

Província Telèfon mòbil Telèfon Adreça electrònica 

 

   DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I EMPLAÇAMENT 
 

 

Tipologia de les obres 

Emplaçament de l’obra 

Referència cadastral Pressupost de les obres 

Descripció de les obres  

Termini màxim per iniciar i finalitzar les obres (màxim 6 mesos) 
 

         1 mes               3 mesos            6 mesos 
 

TÈCNIC/A RESPONSABLE ( si s’escau , o en cas d’afectació en estructura edifici) 
 

 

Titulació / Nom i cognoms DNI/NIF 

Colꞏlegiat núm. Adreça electrònica Telèfon 

 



 

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL SOLꞏLICITANT 
 

Per a identificar el solꞏlicitant 
 

   Document identificatiu de la persona interessada (DNI, passaport, permís de residència, permís de conduir, 
, NIF si és persona jurídica o certificat electrònic en el cas de petició via telemàtica). 

 En el cas de representació, document acreditatiu de la condició de representant, i document identificatiu 
del representant i de l'interessat. Si és una persona jurídica caldrà acreditar els poders per actuar en el seu 
nom. En el cas de tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic [entra en 
conflicte amb la declaració responsable del representant legal]. 

Pressupost signat del constructor de l’obra.  

Nom Constructor:      

                                                        

DNI/CIF.: Pressupost obres : 

Altre documentació a especificar. 
 

DECLARO RESPONSABLEMENT 
 

 

Que les dades consignades en aquest formulari, així com els documents adjunts que puguin acompanyar-la són 
certes, i que sóc coneixedor/a que la inexactitud o falsedat o omissió de les dades declarades, o documents 
que l’acompanyen, pot comportar deixar sense efecte el tràmit corresponent i exigències de les responsabilitats 
previstes a la legislació vigent. 

 
DECLARO, sota la meva responsabilitat, que les obres solꞏlicitades s’ajusten a allò que preveu les Normes 
Subsidiàries de Planejament municipal i a la normativa urbanística vigent. 

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que les obres solꞏlicitades no afecten cap element estructural de l’edificació, 
ni canvi d’ús, ni modificació de la volumetria. En cas d’afectació estructural puntual s’ha de presentar un document 
tècnic o informe signat per tècnic competent. 

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que l’execució de les obres solꞏlicitades no afecten l’habitabilitat de 
l’habitatge. 

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que assumeixo la responsabilitat derivada de l’execució de les obres. 

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que les runes que es generin per a l’execució d’aquesta obra seran 
tractades de conformitat amb el Decret de Regulació d’enderrocs i residus de la construcció .D.210/2018 , D.201/1994 
,  D.161/2001 , i  D.21/2006 Adopció de criteris mediambientals i d’Ecoeficiència als edificis, i Programa de prevenció i 
gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). En cas de generar residus de la construcció en l’obra el 
constructor contractarà un gestor de residus per la seva retirada i control , i s’haurà de presentar a l’ajuntament  el 
document d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat   

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que atès l’actuació solꞏlicitada afectarà el domini públic, s’ha solꞏlicitat, 
paralꞏlelament, la llicència o autorització sobre el domini públic. 

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que sóc coneixedor que l’establiment sobre el qual es solꞏlicita aquesta 
actuació requereix legitimació per a l’exercici de l’activitat i que es realitzarà la tramitació que correspon de conformitat 
amb la normativa vigent. 

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que sóc coneixedor del pressupost que es presenta . 

DECLARO, comunicar la finalització de les obres a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà. 

AUTORITZO 
 

 

 A l’Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el 
compliment de les condicions requerides en aquesta tramitació, i que pugui verificar-les durant la seva 
vigència. 

 A l’Ajuntament a realitzar les visites i comprovacions necessàries durant l’execució de l’obra. 
 

SOLꞏLICITO 
 

 

Que es tingui per presentada aquesta solꞏlicitud. 
 

Guardiola de Berguedà, .... de/d’........................... de 202... 

 

Signatura, 
 
 

 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves dades seran 
incorporades en el fitxer “Padró d’habitants” per a la gestió específica de la seva solꞏlicitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de la Guardiola 
de Berguedà i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional, per exercir el seus drets d’accés, rectificació i cancelꞏlació de les seves 
dades personals. 

 

 

             ILꞏLM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE  GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 


