COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES
T-054

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / INTERESSAT
NIF / CIF*
Nom i cognoms / Raó social*
Adreça*

Altres dades de l’adreça

Núm.*

(km, bloc, escala, pis, porta, local, altres)

Província*

Municipi*

Codi Postal*

Telèfon fix*

Telèfon mòbil*

Correu electrònic*

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT *
(persona que presenta la declaració, en cas de ser algú diferent del titular)
NIF

Nom i cognoms

Adreça

Núm.

Altres dades de l’adreça
(km, bloc, escala, pis, porta, local, altres)

Província

Municipi

Codi Postal

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Correu electrònic

AUTORITZACIONS PER A LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA
Vull rebre notificacions electròniques: 1

Sí

L’avís de la posada a disposició de la notificació es fa al correu electrònic i al número de mòbil declarats.

Segons l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, l’Ajuntament d’Olivella consulta i verifica telemàticament les
dades disponibles en altres administracions publiques com a mitjà alternatiu a la
presentació dels documents que són imprescindibles per a la resolució d’aquesta
tramitació.

No

No autoritzo

DADES DE L’OBRA
Emplaçament: *
Referència cadastral: *
COMUNICO: Que es realitzaran les actuacions no subjectes a llicència urbanística que es detallen a
continuació:
Descripció de l’actuació: *
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Pressupost d’execució material *
Terminis previstos:

Acabament*

Inici*

Sup. Total construïda

Superfície comercial

Sup. habitatge

Superfície altres usos

Ús:
Projecte amb número de visat col·legial

Data

ACTUACIÓ QUE ES COMUNICA *
- Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició
total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no
requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic:
Edificacions de nova construcció, instal·lacions de nova planta o ampliacions de les existents que comporten
fonamentació, elements estructurals o cobertes d’obra
Edificacions de nova construcció, instal·lacions de nova planta o ampliacions de les existents que no comporten
fonamentació, ni cobertes d’obra, i que els elements estructurals siguin lleugers i fàcilment desmuntables
Obres de reforma, modificació i rehabilitació, que afecten els fonaments o elements estructurals; el volum o la
superfície construïda; l’ús urbanístic; o el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles
d’aprofitament privatiu independent
Obres de reforma, modificació i rehabilitació, que comporten canvis en les façanes, les mitgeres, en la coberta o
en la distribució interior; però que no afecten els fonaments o elements estructurals; el volum o la superfície
construïda; l’ús urbanístic; o el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament
privatiu independent
Obres de reforma, modificació i rehabilitació, que no comporten canvis en les façanes, les mitgeres, en la
coberta, ni en la distribució interior; i que no afecten els fonaments o elements estructurals; el volum o la superfície
construïda; l’ús urbanístic; ni el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament
privatiu independent
Instal·lació de rètols comercials que identifiquen els establiments i altres obres o instal·lacions que afecten la imatge
exterior de l’edificació
Instal·lació de grues-torre de les obres
El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
La primera utilització i ocupació dels edificis. Núm. exp. relacionat:
S’adjunta la següent documentació:
Certificat final d’obres on el facultatiu director acrediti la data de finiment de les obres que aquestes han estat
executades conforme la llicència d’obres i que l’edificació està en condicions de ser utilitzat de conformitat amb l’ús
autoritzat.
Fotografies de l’edifici i el seu entorn
Document acreditatiu d’alta de l’IBI
Justificant de la liquidació definitiva de l’ICIO.

- Instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, amb murs perimetrals inferiors
Instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, amb murs perimetrals inferiors a un metre d’alçària, de
superfície superior a 1.000 m2
Instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, amb murs perimetrals inferiors a un metre d’alçària, de
superfície inferior a 1.000 m2
La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o
complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament
privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
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La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
Les obres no ajustades al projecte prèviament autoritzat, que no requereixen projecte tècnic d’acord amb la legislació
sobre ordenació de l’edificació i que no comporten una alteració substancial del projecte autoritzat.
Núm. exp. relacionat:

Segons la situació de les obres:
Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que
estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els
terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació
de l’edificació.

Indicació si les obres deriven d’un expedient de protecció de la legalitat: *
No
Sí
Número expedient:
Obres vinculades a una activitat: *
No
Sí, existent
Número expedient:
Descripció activitat
Si, nova implementació
Descripció activitat
DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA
Certificat de coincidència documentació
Fulls d’ assumeix direcció tècnica
Documentació descriptiva i gràfica
Fotografies
Garanties reposició paviments i serveis
Plànols descriptius
Estudi d’impacte i mesures correctores
Informe de la direcció facultativa
Certificat segellat Entitat d’Inspecció i Control
Proforma del document
Plànol parcel·lari
Fitxes descriptives
Documentació alta IBI
Recepció de la urbanització

Declaració de conformitat amb la normativa urbanística
Projecte tècnic
Declaració responsable de residus
Qüestionari Estadístic, Edificació i Habitatge
Garanties tractament residus
Memòria justificativa
Certificació del facultatiu director
Indicació de les parts substituïdes
Nota simple o certificat Registre Propietat
Plànol de situació
Superposició finques inicials i resultants
Pòlissa assegurança
Justificant liquidació definitiva ICIO
Certificat compliment normativa ICT

Altres (especificar quins):
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Projectista
Nom i cognoms:
Telèfon:
Adreça:
Núm. de col·legiat:

Correu electrònic:

Col·legi professional:
Direcció de l’obra
Nom i cognoms
Telèfon:
Adreça:
Núm. de col·legiat:

Correu electrònic:

OBLIGACIONS FISCALS O DOCUMENTACIÓ QUE OBRA EN PODER DE L’AJUNTAMENT
Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la taxa corresponent a la comunicació *
Núm. Autoliquidació o referència de la justificació: *
Justificació acreditativa que s’han constituir les garanties corresponents a la reposició de paviments i
serveis
afectats
Núm. Autoliquidació o referència de la justificació:
Justificació acreditativa que s’han constituir les garanties corresponents al tractament de residus
Núm. Autoliquidació o referència de la justificació:
DECLARO sota la meva responsabilitat:






Que en cas de ser representant, disposo de poders suficients per actuar com a tal, d’acord amb la
corresponent escriptura notarial inscrita en el registre mercantil, si escau.
Que la persona física/entitat a la qual represento està legalment constituïda i inscrita, si s’escau, en el
corresponent registre públic.
Que les dades consignades en aquest formulari són certes i que soc coneixedor/a de que la inexactitud
o falsedat de les dades declarades comportarà la impossibilitat de realitzar o continuar amb l’obra
comunicada.
Que estic informat que l’administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment
de les dades declarades havent de facilitar la informació necessària a l’autoritat competent per al control
de l’activitat.
Que adjunto la documentació bàsica i específica necessària que s’ha d’acompanyar a la comunicació en
funció de la tipologia i característiques de l’obra.

Data i signatura

Us informem que les vostres dades personals s’incorporen al fitxer
REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA de titularitat de l’Ajuntament
d’Olivella i són objecte de tractament amb la finalitat de donar
resposta a la vostra sol·licitud. Les vostres dades no són cedides
sense el vostre consentiment, excepte si ho autoritza una llei. Podeu
exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres
dades i a oposar-vos al tractament, adreçant-vos al registre general
de l’Ajuntament d’Olivella o telemàticament mitjançant la web
www.olivella.cat

Olivella........de...............de..........
1

L’accés a les notificacions electròniques es realitza a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olivella mitjançant certificat
electrònic reconegut de la persona interessada, o alternativament mitjançant clau concertada. La notificació està disponible durant 10
dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit, es considera rebutjada, el tràmit es té per efectuat i el procediment continua.
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