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COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 
 
DADES PERSONALS 
 
Nom i cognoms:  .........................................................................................................................................  

Adreça:  ......................................................................................................................................................  

Població:  .................................................................  Codi Postal: ..............................................................  

D.N.I.:  ......................................................................  E-mail: ......................................................................  

Telèfon:  ...................................................................  Telèfon mòbil:...........................................................  

Adreça on cal trametre les notificacions: ....................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

(omplir només si és diferent d’aquella que s’ha posat més amunt) 
 
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL DE LA COMUNITAT o ADMINISTRADORS DE FINQUES 
COL·LEGIATS (en cas d’obres en elements comuns dels edificis plurifamiliars i/o locals) 
 
Nom i cognoms:  .........................................................................................................................................  

Adreça:  ......................................................................................................................................................  

Població:  .................................................................  Codi Postal: ..............................................................  

D.N.I.:  ......................................................................  E-mail: ......................................................................  

Telèfon:  ...................................................................  Telèfon mòbil:...........................................................  
 
OBRES A FER 
 

 Descripció: 
 

 Adreça obra: 
 

 Pressupost d’execució: 
 
L’obra esta vinculada a: 
 

Habitatge 

Activitat (assenyalar quina): ...........................................................................................................  
 
AFECTACIÓ A LA VIA PÚBLICA 
 
 [  ] Finca amb alineació de vial i una façana de fins a 6,00 mts. 
 [  ] Finca amb alineació de vial i una façana a la via pública entre 6,00 i 12,00 mts. 
 [  ] Finca amb alineació de vial i una façana a la via pública superior a 12,00 mts. 
 [  ] Finca amb aïllada i una façana a la via pública de fins a 20,00 mts. 
 [  ] Finca amb aïllada i una façana a la via pública superior a 20,00 mts. 
 [  ] Variable  .............................................................................................................................................  
 
DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA 
 
 [  ] Projecte tècnic ( 2 còpies )   [  ] Estudi / Estudi bàsic de seguretat 
 [  ] Croquis acotat   [  ] Programa de control de qualitat 
 [  ] Assumeix de direcció Arquitecte   [  ] Fotografies 
 [  ] Assumeix de direcció Arq. Tècnic   [  ] Estudi de Gestió de residus 
 [  ] Acceptació de residus per gestor autoritzat (RD 210/2018). 
 [  ] Altres ..................................................................................................................................................    
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MANIFESTA 
 
Que el promotor de les obres i el tècnic responsable, en el cas que la naturalesa de les obres ho 
requereixi, són coneixedors de la normativa urbanística vigent aplicable per a realitzar les obres 
descrites. 
 
En el cas de comunicat de propietaris es compromet a comunicar l’actuació a realitzar al representant 
legal de la Comunitat de Propietaris de l’Habitatge i/o a l’Administrador de Finques, amb anterioritat a 
l’inici de les Obres (Llibre V del Codi Civil Català, art. 553-136.2) 
 
Que presentada tota la documentació qui sotasignat notifica a l’Ajuntament de Gelida l’execució de 
les obres descrites en règim de comunicació prèvia. 
 
 
SÍ autoritzo, LLIURE I EXPRESSAMENT,  que les meves dades personals siguin tractades amb l’única finalitat 
expressada en el cos de la present sol·licitud. Tot això de conformitat amb l’article 5 i 6 del Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeo i del Consell, de 27 d´ abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). 
 
 
Signatura de l’interessat / interessada,  
 
 
 
 
 
Gelida, .........de................................de 20... 
 
 
Atès allò que disposa l’article 66 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, us notifico que la presentació d’aquesta instància juntament amb la 
documentació completa al registre general de l’Ajuntament iniciarà el procediment administratiu instat 
per l’interessat. 
 
Així mateix se us adverteix que en cap cas s’entendran adquirides mitjançant el règim de 
comunicació, facultats en contra de les prescripcions de la Llei, dels plans, projectes, programes i si 
s’escau, de les normes complementàries i subsidiàries de planejament. 
 
La tramitació d’aquesta sol·licitud, si s’escau, està subjecta al pagament dels corresponents tribus 
locals, preus públics o qualsevol ingrés de dret. 
 
La presentació d’una comunicació prèvia o declaració responsable incompleta, inexacte o amb 
absència dels requisits establerts a l’efecte no és jurídicament eficaç, amb l’obligació, en aquest cas, 
de no realitzar les obres descrites, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o 
administratives a que hi hagi lloc. 
 
Un cop efectuada la comunicació es poden iniciar les obres sota l’exclusiva responsabilitat de les 
persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions favorables sens perjudici de les 
facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les Administracions públiques. 
 
Assabentat i conforme. 
 
Signatura, 
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