
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES MENORS 

DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT   
Nom i cognoms / Raó Social DNI / NIF /NIE/ Passaport 

Adreça Codi Postal Municipi 

Província Telèfon mòbil  Telèfon Adreça electrònica 

DADES DEL REPRESENTANT  
(en cas de ser algú diferent del titular) 

Nom i cognoms DNI / NIF /NIE/ Passaport 

Adreça Codi Postal Municipi 

Província Telèfon mòbil  Telèfon Adreça electrònica 

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS  

   Mateixa de l’interessat    Mateixa del representant 

DADES DE LES OBRES 
Descripció de l’obra 

Emplaçament 

Referència cadastral 

Pressupost Contractista 



DECLARACIÓ RESPONSABLE 

La persona que sota-signa declara, sota la seva responsabilitat, que les obres que pretén dur a terme 
no suposen canvis en la façana, l’estructura ni la distribució interior (envans) de la construcció existent i 
que aquestes s’ajusten estrictament a la descripció detallada a l’imprès adjunt i d’acord amb les condicions 
generals  que figuren al dors d’aquest document.  

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 

   Imprès d’autoliquidació 

   Declaració responsable signada 

   Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI de la finca 

   Dades del constructor (rebut IAE o declaració censal de constructor) 

   Plànol d’emplaçament de les Normes Subsidiàries a escala 1:1000 

   Fotografies de l’estat actual del lloc on s’han de realitzar les obres 

   Fotografies del front de la parcel·la on s’apreciï l’estat actual de la via pública 

   Valoració econòmica de les obres per part de qui realitza els treballs, indicant materials  

   Croquis acotat dels treballs a realitzar (en el cas de construcció o reparació de tanques és obligatori) 

   Fotocòpia del NIF o CIF del sol·licitant 

   Autorització de la comunitat de veïns, si s’escau 

   Contracte amb un centre de runes, si s’escau 

   Declaració i autoliquidació de l’ocupació de la via pública, si s’escau 

   Altra documentació: ...................................................................................................................................... 

_______________,        de/d’                  de 20   

Signatura, 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran 
incorporades en el fitxer Registre d’entrada i sortida de documents, del que és responsable l’Ajuntament de Vilanova del Vallès per a la gestió específica 
de la seva sol·licitud. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals adreçant-vos al correu electrònic 
ajuntament@vilanovadelvalles.cat o al correu postal Plaça de l’Ajuntament, 1 de Vilanova del Vallès. 

IL·LMA. SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS 



ACTES SUBJECTES A RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA 

  Reforma  parcial  a l’interior de construccions existents (habitatges, locals...) sense canvi d’us i sense afectació 

d’elements estructurals, distribució interior (envans), ni façanes. 

 Repicar, enguixar, arrebossar, pintar, ... parets i sostres. 

 Substituir o reparar paviments, cel rasos. 

 Muntar, reparar o adaptar instal·lacions d’aigua, gas, electricitat, calefacció, ... 

 Reformar cuines, banys, lavabos o safareigs existents (enrajolats, instal·lacions 

 aparells sanitaris, ...)  

  Reforma  parcial a l’interior de construccions existents 

  Reparació o manteniment de façanes i celoberts fins a una alçada màxima d’edificació de planta baixa i planta 
primera (sense muntatge de bastida ni afectació d’elements estructurals).  

  Formació de soleres i paviments exteriors que no comportin la tala d’arbrat 

  Moviments de terres amb modificació de les cotes naturals del terreny igual o inferior a un metre en qualsevol punt 
(+/- 1m) i que no comporti la tala d’arbrat.  

  Construcció o reparació de tanques (consultar les normes urbanístiques d’aplicació)  



CONDICIONS GENERALS 

En el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la seva presentació, si s’escau, l’Ajuntament haurà de requerir a 
l’interessat a fi que procedeixi a presentar la documentació que manqui, advertint-lo de que no està habilitat per 
executar l’actuació que ha comunicat i de la possible comissió d’una infracció urbanística en el supòsit que actuï. 

Transcorregut el termini de 10 dies hàbils, des de la correcta presentació de la documentació pertinent, sense que 
s’hagi notificat a l’interessat cap deficiència a la mateixa i un cop efectuat el pagament de la taxa i impost corresponent, 
s’entendrà que el mateix pot iniciar les obres indicades en la comunicació presentada.  

Per iniciar el tràmit caldrà que es faci efectiu l’import de la taxa i l’impost de construcció corresponent mitjançant 
autoliquidació o liquidació provisional.  

La present autorització s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, d’acord amb el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la 
jurisdicció civil.  

Terminis:  

Les actuacions sotmeses a comunicació s’hauran d’iniciar en el termini de 2 mesos des de la seva presentació al 
registre general de l’Ajuntament, i el termini per executar serà de 6 mesos, a comptar des de l’anterior data. Es pot 
sol·licitar una pròrroga abans de finalitzar els terminis establerts. Finalitzats aquests terminis sens que les obres s’hagin 
començat o acabat, es considerarà caducat el dret, havent de tramitar una nova comunicació prèvia.  

Horaris:  

Els horaris de treballs, límits sonors i altres aspectes a tenir en compte pel que fa al respecte als altres i al descans 
del veïns, s’ajustaran als establerts en la vigent Ordenança Reguladora del Soroll i les Vibracions, que disposa: que 
l’horari de treball ha d’estar comprès entre les 8 i les 21 hores els dies laborables, de dilluns a divendres, i entre les 9 
i les 21 hores els dissabtes i festius (art. 26.2). L’horari de funcionament de la maquinària és entres les 8 i les 20 hores 
els dies laborables, de dilluns a divendres, i entre les 9 i les 20 hores els dissabtes i festius (art. 26.3) 

Gestió de les runes: 

D’acord amb el que estableix el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), en cas de tractar-se d’obres que generin producció de terres, 
runes i altres residus de la construcció, un cop acabades les obres i per tal de procedir al retorn de la fiança caldrà 
presentar certificat o justificant que acrediti la disposició de les runes generades a l’obra en un centre gestor o dipòsit 
autoritzat. 

Seguretat a l’obra:  

Tots els treballs es realitzaran de conformitat amb les mesures de seguretat i salut per a les obres de construcció en 
general que defineix el Reial Decret 1627/97, de 214 d’octubre.  

Afectacions a la via pública:  

En cas d’haver d’ocupar la via pública cal tramitar la corresponent Autoliquidació d’Ocupació de la Via Pública 
l’Ajuntament. L’interessat  haurà de garantir el trànsit de vianants i vehicles per la vorera i calçada, respectivament, de 
manera segura, senyalitzar degudament les zones ocupades i instal·lar llums de seguretat durant la nit.  
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