Comunicació prèvia obres menors sense projecte tècnic en sòl urbà
Dades del sol·licitant
NOM I COGNOMS:
ADREÇA:
MUNICIPI:

CP:

TELÈFON:

DNI/NIF:

Adreça electrònica:

Desitjo rebre notificació electrònica:
Sí
No

Adreça de notificació (omplir només si és diferent a l’anterior):

Dades del representant
NOM I COGNOMS:
ADREÇA:
MUNICIPI:

CP:

TELÈFON:

DNI/NIF:

Adreça electrònica:

Desitjo rebre notificació electrònica:
Sí
No

Adreça de notificació (omplir només si és diferent a l’anterior):

Dades de l’obra
Descripció:
Emplaçament:
Ref. Cadastral:
Referència del color:
Inici de les obres:
Finalització de les obres:

Pressupost (€):

Dades de l’empresa constructora
Nom i cognoms/raó social:
Adreça:
Telèfon:
DNI/NIF:

Població (CP):
Signatura contractista:

Documentació necessària que es presenta:
Croquis de l’obra
Plànol de situació cadastral
Alta IAE del contractista en el municipi
Comprovant pagament de l’autoliquidació de taxes i ICIO
Pagament de la fiança per la gestió de residus de 60,10 euros

Fotografies actuals de l’exterior (si s’actua a la façana)
Altra documentació:

DECLARO RESPONSABLEMENT

L’immoble no està sotmès a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística
Que no és necessari ocupar la via pública per a la realització de l’obra
Que l’actuació no requereix la presentació de cap projecte tècnic
• Que es obres compleixen els requisits establerts per la normativa vigent, i que se’n mantindrà el
compliment.
• Que les obres seran compatibles amb el planejament urbanístic.
• Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per tramitar
aquesta comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
• Que les dades consignades a la declaració són certes.
EFECTES DE LA PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE
• La Declaració no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat, facultats sobre el domini
públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura a efectes contraris a
l’ordenament vigent.
• La manca d’autorització o concessió per ocupar el domini públic impedeix obtenir la
llicència, així com efectuar la comunicació prèvia.
• La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en aquest document serà
posada en coneixement de la persona titular que disposarà del termini d’un mes per corregir-la
i/o perfeccionar-la, sens perjudici de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front, sens
perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i
de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.

Peralada,

(Signatura de la persona
que fa la comunicació)

AJUNTAMENT DE PERALADA

Les dades de contacte que s’han indicat seran les vies de comunicació que s’utilitzaran.
Les vostres dades personals s’incorporaran als fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Peralada. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa
adreçada a l’Ajuntament de Peralada, pl. Gran, 7 (972 53 80 06).

