RÈGIM DE COMUNICACIÓ D’OBRES
I.-Dades del titular

NOM O RAÓ SOCIAL
DNI / NIE / NIF
ADREÇA
POBLACIÓ
TELF.

CODI POSTAL

II.-Dades del representant

NOM O RAÓ SOCIAL
DNI / NIE / NIF
ADREÇA
POBLACIÓ
TELF.

CODI POSTAL

III.-Obra a realitzar

□ 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.

□ La primera utilització i ocupació dels edificis.
□ El canvi d’ús dels edificis i les instal.lacions, excepte a ús residencial.
□ La construcció o la instal.lació de murs i tanques.
□ La col.locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
□ 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.

□ 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.
IV.-Descripció de les obres
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V.-Situació de les obres

ADREÇA
POBLACIÓ

CODI POSTAL

VI.-Pressupost de les obres

VII.-Documentació a presentar

□ Pressupost
□ Justificant del pagament de l’autoliquidació
□ Documentació complementària, si s’escau:
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
VIII.-Compromís assumit
En el moment de signar aquesta comunicació d’obres, accepto totes les condicions generals
establertes per al règim de comunicació d’obres, les quals s’adjunten a la present.

Castellvell del Camp, ............ de ............................ de ..........

(signatura)

IL.LM. SENYOR ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En compliment de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
l’Ajuntament de Castellvell del Camp us informa que les vostres dades personals han estat incloses a la nostra
base de dades amb la finalitat de ser utilitzades per a informar-vos dels diferents actes i serveis que puguin
ser del vostre interés.
A la següent adreça podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició previstos a la Llei
(ajuntament@castellvelldelcamp.cat).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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