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COMUNICACIÓ PRÈVIA  
 

 
 

 

COMUNICAT DIFERIT – OBRES O INSTAL·LACIONS 
 

 
 

 
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. 
 
Ordenances Fiscal Municipals, números 5 i 12. 
 
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 EL TIPUS D’ACTUACIÓ 
ASSENYALADA A CONTINUACIÓ: 
 

 Construccions, ampliacions, reformes, modificacions, i rehabilitacions 
 
Les construccions i instal·lacions de nova planta i obres d’ampliació, d’escassa entitat 

constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de forma eventual o permanent, caràcter 

residencial ni públic i es desenvolupin en una sola planta. 

Les obres de reforma, modificació, rehabilitació que no alterin la configuració 

arquitectònica dels edificis, entenent com a tals, les que tenen caràcter d’intervenció total o 

les parcials que produeixin una variació essencial de la composició general exterior, la 

volumetria o el conjunt del sistema estructural o; que no tinguin per objecte canviar els 

usos característics de l’edifici. 

 Canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.  
 

 Construcció o instal·lació de tanques. 
 

 Construcció o instal·lació de murs. 
 

 Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública. 
 

 Les obres de connexió, substitució, sondatges de comprovació i reparació d’avaries 
de les infraestructures de serveis tècnics a que fa referencia la lletra a de l’article 
34.5 bis (xarxes i instal·lacions connexes de subministrament d’aigua, d’energia 
elèctrica i de gas, de sanejament d’aigües residuals, d’enllumenat públic i de 
telecomunicacions), excepte les que estiguin subjectes al règim de declaració 
responsable que estableix la legislació de telecomunicacions 
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Descripció de l’actuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adreça de l’actuació: 
 
 

 

Referència cadastral: 
 
 

 

Empresa que executarà els treballs: 
 
 

 

Tècnics/tècniques competents: 
 
 

 

Pressupost de l'obra: 
 
 

 

 

DIPÒSIT FIANÇA 
 

 

Concepte 
 

 

Import 
 

Fiança d’obres 
 

 

150,00 € 

 

Ingrés a realitzar al número de compte de ES07 2100 7061 7013 0013 6745, o amb 

targeta a les oficines de l’Ajuntament. 

Quantitat que serà retornada, un cop finalitzada l’obra i/o instal·lació, i quan els Serveis 

Tècnics Municipals ho informin favorablement. 

 
PAGAMENT PER AUTOLIQUIDACIÓ 
 

 

PRESSUPOST 
 

 

€ 
 

TAXA 
 

 

OF 12 
 

(177,00 €) 
 

177,00 € 
 

ICIO 
 

 

OF 5 
 

3,8% del pressupost 
 

€ 
 

ICIO BONIFICAT 
 

 

OF 5 
 

50% de l’ICIO 
 

€ 
 

TOTAL A PAGAR 
 

  
 

€ 

 

 D’acord a l’article 6 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 de l’Impost de construccions, 

instal·lacions i obres, sol·licito la bonificació del 50% de la quota que 

correspongui al cost efectiu de l’aprofitament tèrmic, eòlic i/o elèctric de 

l’energia solar. 
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Els documents d’autoliquidació per poder realitzar el pagament a l’Organisme de 

Gestió Tributària, us els lliuraran en el mateix Ajuntament, al presentar la comunicació 

prèvia d’obra. I en el termini màxim de deu dies a comptar de la data de presentació, 

caldrà presentar els justificants de pagament. 

 

 

ADJUNTO  la documentació  genèrica següent: 
 

 

 Memòria explicativa detallada de les obres o instal·lacions a efectuar 

 Fotografia de l’estat actual de la zona on actuar 

 Autoliquidació i comprovant d’ingrés de la taxa, d’acord a l’Ordenança Fiscal núm. 12. 

 Justificant d’ingrés de la fiança d’obres, segons el Títol Cinquè de la present Ordenança 

Reguladora d’Obres. 

 Autoliquidació i comprovant de l’ingrés l’Impost de construccions, instal·lacions i obres 

(ICIO). D’acord a l’Ordenança Fiscal núm. 5. 

 Còpia de l’IAE o declaració censal (model 036).  

 Fotografies dels elements d’urbanització.  

 Documentació addicional segons el tipus de comunicat. 

 
 

ADJUNTO  LA DOCUMENTACIÓ  ADDICIONAL SEGÜENT, SEGONS EL TIPUS 
DE COMUNICAT: 
 
 

 

Construccions, ampliacions, reformes, modificacions i rehabilitacions 
 

 Memòria tècnica, justificació del compliment de normatives aplicables que escaiguin i 

pressupost signats per un tècnic o tècnica competent. 

 Plànols de situació i emplaçament. Plànols de planta, alçat i/o secció de l’estat actual a 

escala no inferior de 1/100, acotat. Plànol de planta, alçat i/o secció de reforma a escala 

no inferior de 1/100, acotat i amb superfícies. En cas de façanes, indicant els materials i 

colors d’acabat. Tots ells signats per un tècnic o tècnica competent. 

 En cas de documentació no visada, declaració responsable – segons model normalitzat - 

signada per un tècnic o tècnica competent.  

 Assumeix del tècnic o tècnica competent, conforme assumirà la direcció d’obra. 

 Estudi o estudi basic de seguretat i salut, i la designació i acceptació del tècnic o tècnica 

que ha de coordinar la seguretat i la salut en les obres, segons Reial Decret 

1627/1997, del 24 d’octubre. 

 Contracte d’acceptació de residus signat indicant l’import rebut de dipòsit. 



 
 

5 
 

 

Canvi d’ús, dels edificis i les instal·lacions excepte a ús residencial, sense 

obres  

 La memòria explicativa haurà de justificar la compatibilitat urbanística de l’ús proposat 

signada per un tècnic o tècnica competent 

 Plànols de situació i emplaçament. Plànol de planta i secció de l’estat actual a escala no 

inferior de 1/100 acotat, indicant els usos actuals. Plànol de planta i secció de canvi d’ús 

a escala no inferior de 1/100, acotat i amb superfícies indicant els usos proposats. Tots 

ells signats per un tècnic o tècnica competent. 

 

Construcció de tanques  

 Plànol de la parcel·la indicant l’emplaçament de la tanca a construir. 

 Plànol de detall en secció a escala 1:20, de la tanca indicant les alçades respecte 

el  terreny o rasant del carrer i materials de cada part, així com la fonamentació prevista. 

 En cas que longitudinalment es prevegi realitzar diferents plans per superar el desnivell, 

alçat de la tanca a escala 1:50 o 1:100 indicant les alçades de cada material i respecte el 

terreny o rasant del carrer. 

 Si el sistema constructiu no és prefabricat i/o precisa de fonamentació, contracte 

d’acceptació de residus signat indicant l’import rebut de dipòsit. 

 Pressupost de l’actuació. 

 

Instal·lacions de cartells i tanques de propaganda  

 

 Plànol de la façana o de la zona amb el cartell o tanca indicant les mesures. 

 Muntatge fotogràfic sobre imatge real dibuixant el cartell o tanca. 

 Declaració responsable conforme la fixació del cartell o tanca compleix amb els 

requisits de seguretat i no presenten un risc per als béns o persones. 

 En cas de ser il·luminat, caldrà justificar el compliment del DECRET 190/2015, de 25 

d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 

l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, article 12.7. 

 Pressupost de l’actuació. 
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Construcció de murs  

 

 Memòria tècnica, justificació del compliment de normatives aplicables que escaiguin i 

pressupost signats per un tècnic o tècnica competent. 

 Plànols de situació i emplaçament. Plànol de la parcel·la indicant l’emplaçament del mur 

a construir. Plànol de detall en secció a escala 1:20, del mur indicant les alçades 

respecte el terreny o rasant del carrer i materials de cada part, així com la fonamentació 

prevista. En cas que longitudinalment es prevegi realitzar diferents plans per superar el 

desnivell, alçat del mur a escala 1:50 o 1:100 indicant les alçades de cada material i 

respecte el terreny o rasant del carrer. Tots ells signats per un tècnic o tècnica competent. 

 En cas de documentació no visada, declaració responsable – segons model normalitzat - 

signada per un tècnic o tècnica competent. 

 Assumeix del tècnic o tècnica competent, conforme assumirà la direcció d’obra. 

 Estudi bàsic o estudi de seguretat i salut, i la designació i acceptació del tècnic o tècnica 

que ha de coordinar la seguretat i la salut en les obres, segons Reial Decret 

1627/1997, del 24 d’octubre. 

 Contracte d’acceptació de residus signat indicant l’import rebut de dipòsit. 

 
La documentació es presentarà segons estableixi en cada moment la normativa de 
procediment administratiu comú vigent. Igualment, l’Ajuntament podrà requerir la presentació de 
tot o part de la documentació en suport digital apte per ser tractat mitjançant programes 
estàndard d’edició de textos, fulls de càlcul, bases de dades, o programes gràfics d’edició de 
plànols o de mapes; i també en format no editable. 
 

 

DECLARO QUE SÓC CONEIXEDOR I DONARÉ COMPLIMENT AL 

SEGÜENT ... 
 

Que les dades consignades en aquest document són certes i que estic informat que 

l’Administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades 

declarades. 

Si el present comunicat es defectuós i/o omet dades de caràcter essencial, es tindrà per no 

presentat fins que l’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. 

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. 

Quan el comunicat diferit sigui correctament presentat i complert amb la documentació 

corresponent, començarà a comptar el termini d’un mes perquè l’Ajuntament es pronunciï  
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Durant l’obra es podran incorporar petites modificacions respecte la documentació tècnica 

aportada. En cas de modificacions importants, hauran de ser tramitades com un nou comunicat 

L’Ajuntament, en el termini d’un mes, notificarà a la persona interessada la declaració 

d’admissió o bé li notificarà els motius de inadequació a la legalitat de les actuacions 

projectades. Excepcionalment, la resolució pot determinar que s’admet la comunicació amb 

condicions. 

Un cop rebuda la declaració d’admissió, o passat un mes sense que l’ajuntament hagi emès 

cap notificació de inadequació, la persona interessada estarà habilitada per iniciar les obres. 

Quan el comunicat 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. 

Les actuacions hauran de concloure en el termini d'1 any a comptar des de la data d'inici, la 

qual no podrà ultrapassar els tres mesos des que la persona interessada estigui habilitada per a 

iniciar les obres. El termini d’execució es podrà ampliar per la meitat del inicialment previst,    a 

petició formal i justificada de l’interessat. 

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. 

El comunicat diferit no faculta en cap cas per exercir actuacions en contra de la legislació 

urbanística i el planejament vigent, ni podrà substituir el tràmit de la llicència urbanística quan 

aquesta sigui preceptiva d’acord amb aquesta Ordenança. 

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. 

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. Per respondre 

econòmicament d’aquesta condició, abans de presentar la comunicació prèvia, dipositaré, 

d’acord a l’Ordenança Fiscal número 5, una fiança d’obres, quantitat que em serà retornada 

quan els Serveis Tècnics Municipals ho informin favorablement. 

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.  

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)  
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