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COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 
 

 
 

 

COMUNICAT IMMEDIAT 
 

 

 
 
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT (PROPIETAT DE L’IMMOBLE): 
 

Nom i cognoms: 
 

NIF: 
 

Telèfon/s: 

Adreça: 
 

Municipi: 
 

Codi Postal: 

Correu electrònic: 
 

 
 
 
DADES DE LA PERSONA  REPRESENTANT, si escau: 
 

Nom i cognoms: 
 

NIF: 
 

Telèfon/s: 

Adreça: 
 

Municipi: 
 

Codi Postal: 

Correu electrònic: 
 

 

 

En cas de representació, l’acredito mitjançant:  
 

 Mitjançant un poder notarial. 

 Amb document privat amb signatura legitimada notarialment. 

 Mitjançant compareixença de la persona interessada (apoderament apud acta). 

 

 
Per a notificacions adreçar-se a:.  
 

 Persona sol·licitant     Persona representant 
 

 
Mitjà preferent de notificació:  
 

  Postal                          Electrònic (es requereix certificat digital) 
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NORMATIVA APLICABLE: 
 
DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística. 
 
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
Ordenança Fiscal núm. 12, Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades. 
 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Ordenança Reguladora d’Obres, aprovada en la sessió del Ple Ordinari de 31 de gener de 
2019, publicada en data 13 de febrer de 2019, al BOP núm. 4328 i en data 19 de febrer de 
2019, al DOGC núm. 7813. 
 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text  refós de la Llei d’urbanisme. 

 
 
 
 

COMUNICO, la meva intenció de realitzar l’actuació assenyalada a 
continuació: 
 

 Reforma de cuina, lavabo, dutxa, bany i/o safareig. 

 Reparació, substitució o execució de paviments en edificis (soleres de formigó, mosaics, 

gres de terrasses, parquets...). (4) 

 Reparació, substitució o execució de revestiments interiors (enrajolat, enguixat, 

arrebossat, aplacat, pintat...). (4) 

 Reparació, substitució o execució de revestiments exteriors (arrebossat, aplacat, pintat...). 

 Reparació, substitució o instal·lació de fusteria o serralleria (portes, finestres, persianes, 

baranes, reixes...). (1) 

 Reparació, substitució, execució o eliminació de falsos sostres. (2) 

 Substitució o eliminació d’aparells sanitaris, taulells, mobles de cuina. (4)(5) 

 Reparació, substitució, execució o eliminació de canonades de desguàs, baixants, i 

canals; tant interiors com exteriors. (3) 

 Creació, modificació o eliminació d’instal·lacions interiors (electricitat, fontaneria, 

telecomunicacions...). 

 Reparació puntual de cobertes, xemeneies, terrasses, ràfecs, cornises i balcons. 

 Retirada d’instal·lacions o equips fixats a edificis. 
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(1) Aquestes actuacions no poden modificar les dimensions ni la posició de l’obertura ni afectar 
la llinda. Cal assegurar-se que l’escombrada de les fulles mòbils no envaeix la via pública. 
Cal que compleixen les condicions de seguretat mínimes, observant les alçades dels 
elements que fan la funció de barana, la separació entre les diferents parts que la 
conformen i/o els paraments i la resistència a l’impacte. 

(2) En l’execució de nous falsos sostres cal assegurar-se de disposar de les alçades lliures 
suficients                 per tal de complir les condicions d’habitabilitat aplicables o les alçades mínimes 
en locals, segons     correspongui. Si es tracta d’un local on es desenvolupa una activitat, 
caldrà mantenir les condicions tecnicosanitàries exigibles. 

(3) Les canonades no podran desguassar a la via pública. En cas de xarxa separativa al carrer, 
caldrà conduir els desguassos a la conducció corresponent. 

(4) Si es tracta d’un local o similar on es desenvolupa una activitat, caldrà mantenir les 
condicions tecnicosanitàries exigibles i les alçades lliures mínimes corresponents, segons el 
tipus d’activitat. 

(5) L’eliminació d’aparells sanitaris en habitatges no podrà suposar la reducció, per sota de 
les  mínimes, de les condicions d’habitabilitat prèvies. 

 

Exposició detallada de les obres o instal·lacions a efectuar: 
 
 
 
 
 

 

Adreça de l’actuació: 
 
 

 

Referència cadastral: 
 
 

 

Empresa que executarà els treballs (si escau): 
 
 

 

Pressupost de l'obra: 
 
 

 

 
 
ADJUNTO  la documentació següent: 

 
 Fotografia de l’espai o element de l’actuació. 

 

 Justificant de pagament de l’autoliquidació de la taxa dels tràmits administratius. 
 
 

 Croquis de l’obra si escau. 
 
 

 

 Còpia de l’IAE o declaració censal (model 036) del constructor, si escau. 
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AUTOLIQUIDACIÓ 
 
Realitzo el pagament de la TAXA dels tràmits de 177,00 Euros 
 

 Al número de compte de l’Ajuntament: ES07 2100 7061 7013 0013 6745 

 

 Amb targeta, a les oficines de l’Ajuntament. 

 
 

 

 

 

 

DECLARO QUE SÓC CONEIXEDOR I DONARÉ COMPLIMENT AL 
SEGÜENT ... 

En cap cas es podran acollir al règim de comunicat immediat les obres de 
modificació                  d’estructura dels edificis, de distribució interior, de canvis d’ús ni variació 
de la densitat, de les  entitats o dels habitatges d’un immoble. Tampoc s’hi podran 
acollir les obres que es vulguin executar en edificis catalogats. No es podrà utilitzar el 
comunicat immediat per realitzar obres sobre finques en les que s’hi hagi iniciat 
qualsevol tipus d’expedient de disciplina urbanística. Tampoc es podrà utilitzar un 
comunicat immediat o successius comunicats immediats que impliquin la reforma 
general d'una entitat. 

En el cas d’actuació sobre edificació en situació de fora d’ordenació segons la 
normativa urbanística, la presentació d’un comunicat immediat comportarà, per si sola, 
la renúncia per l’interessat al possible increment del valor de expropiació que es 
pogués produir com a conseqüència de l’execució de les obres. 

Els comunicats immediats defectuosos i els que ometin dades de caràcter essencial 
es tindran per no presentats fins que  la persona interessada els hagi esmenat. 

De conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, si en el termini de 
deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la presentació de la present, no aporto els 
documents preceptius a acompanyar a aquesta comunicació, l’Ajuntament donarà per 
desistida la present comunicació. 

Els comunicats immediats correctament complimentats, entrats per registre a 
l’ajuntament, es tindran per presentats i es poden iniciar les obres el mateix dia. 

En el cas que el comunicat immediat tingui per objecte qualsevol actuació en un edifici 
plurifamiliar, tant a l’interior de les entitats privatives com en els espais comuns 
s’atorgarà sense perjudici de l’autorització que correspongui d’obtenir de la comunitat 
de propietat. 
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El comunicat immediat no faculta en cap cas per exercir actuacions en contra de la 
legislació urbanística i el planejament vigent, ni podrà substituir el tràmit de comunicat 
diferit ni de la llicència urbanística quan aquesta sigui preceptiva d’acord amb aquesta 
Ordenança. 

El termini de què disposa la persona titular del comunicat immediat per a la realització 
de les obres és de tres mesos comptats de la data de la presentació al registre, sense 
possibilitat de pròrroga. 

Transcorregut aquest termini es produirà la caducitat del comunicat immediat sense 
necessitat de notificació expressa a l’interessat. 

La caducitat del comunicat immediat, sense haver iniciat les obres, no impedirà 
reproduir-lo amb el mateix contingut del comunicat immediat original. 

Resta totalment prohibida la presentació de múltiples comunicats immediats per a un 
mateix emplaçament amb la finalitat d’executar una obra per fases. 

Serà responsabilitat del promotor o promotora i de l’empresa constructora, el prendre 
les mesures necessàries per garantir el compliment de la normativa referent a 
seguretat i salut a les obres de construcció. 

L’Ajuntament pot declarar que la comunicació efectuada no te eficàcia quan les obres 
no s’ajusten al regim d’intervenció corresponent, contravenen l’ordenament urbanístic 
o sectorial,     o contenen informació inexacta o falsa. La declaració determina la 
impossibilitat de continuar en l’exercici del dret a executar les obres i la restitució 
jurídica al moment previ a la comunicació. 

Aquesta comunicació s’efectua salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, 
de conformitat amb l’article 73 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens 
locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes i altres regulats pel dret civil. I 
sense perjudici de les atribucions corresponents a altres Autoritats i Organismes. 

En el cas que per realitzar aquestes obres calgués ocupar la via pública, sol·licitaré la 
corresponent autorització de l’ocupació, i realitzaré la corresponent autoliquidació. 

Tot desperfecte ocasionat a la via pública, voreres, servei d’enllumenat, aigua o altres 
serveis existents, haurà de ser degudament reparat, amb el cost a càrrec del promotor. 

Les runes, embalatges, o altres residus generals en l’execució de les obres, els 
dipositaré en un abocador homologat o centre de gestió de residus, donant compliment 
al Decret 89/2010, regulador de la producció i gestió de residus de construcció i 
enderroc i el Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel que s’aprova el Programa de Prevenció 
i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya. Al finalitzar les obres, presentaré 
justificant acreditatiu de la gestió de residus. 

L’horari per realitzar les obres és de 8.00h a 20.00h, d’acord a l’Ordenança de 
Civisme. 
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INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Responsable 

del 

tractament 

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. 

Adreça postal: Carrer Nou 26. 08458 Sant Pere de Vilamajor 

Telèfon: 938450008  

Adreça electrònica: ajuntament@vilamajor.cat 

Web municipal:  www.vilamajor.cat 

Finalitat del  

tractament 

La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud. 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de 

procediment administratiu i d’arxiu històric. 

Base jurídica 

del tractament 

El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al       

responsable del tractament o per complir una missió realitzada en interès 

públic o en l’exercici de poder públics conferits al responsable del 

tractament. 

Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i 

l’Ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la 

vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin requerides. 

Destinataris 

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho 

autoritza. 

Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea. 

Drets de les 

persones 

Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, 

oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra 

sol·licitud a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, o mitjançant la seu 

electrònica - http://vilamajor.eadministracio.cat/ 

Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la 

normativa de protecció de dades, us podeu adreçar al delegat de 

protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva 

web o per mitjans no electrònics. 

Informació 

addicional 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de 

dades en la web de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 

http://www.vilamajor.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/ 

 
 
Sant Pere de Vilamajor, ____ d__________________ de 20____                               

  Signatura, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Document actualitzat al gener de 2022)  
 

mailto:ajuntament@vilamajor.cat
http://www.vilamajor.cat/
http://vilamajor.eadministracio.cat/

