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COMUNICACIÓ PREVIA PER REALITZACIÓ D'OBRES 
Els camps amb un asteriscs (*) són obligatoris. 
 
 

DADES DEL SOL·LICITANT/INTERESSAT* 

Nom:  
 
 

NIF:   

Actuant en representació de: 
 
 

Adreça:  
 
 

Telèfon:   

Municipi:  
 
 

C.P.:  

Adreça electrònica:  
 

 

Vull rebre notificacions a través de correu electrònica: 
 

 SI    NO  

 
DADES DE L'OBRA* 
Emplaçament:  
 

Superfície:  

Descripció: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressupost:  
 
 

Ús de l’edifici:  

Data inici obres:   
 

Data Finalització: 
 

 

 

Llicència d’activitats associada:   
 

 Núm. Registre:   

 

Ocupació de la via Pública:  SI  NO   _______ m2/ocupació   ________ dies  
 
  

 
OBRES EN SÒL URBÀ QUE NO REQUEREIXEN PROJECTE TÈCNIC:  

 Reformar cuines i banys sense modificar-ne l'estructura ni la distribució interior ni fer obertures 
(portes o finestres) 

 Instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, desguassos, etc, corresponents a regates sempre que 
no afectin elements estructurals 

 Instal·lació de persianes, reixes, portes i finestres sense modificar obertures 
 Arrebossar, enguixar, pintar i enrajolar fins a 4 m d'alçada i col·locació de fals sostre i 
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pavimentació 
 Canviar safareigs, sanitaris i cuines  

OBRES SITUADES EN PARCEL·LES CONSISTENTS EN:  
 Neteja i desbrossament sense tala d'arbres ni moviment de terres. 
 Jardineria complementària a l'edificació sense tala d'arbres ni moviment de terres. 

 
OBRES SUBJECTES A AJUTS MUNICIPALS** 

 Obres destinades a l’arranjament i pintura de les façanes dels habitatges i parcel·les urbanes 
dels nuclis residencials de Perafort i Puigdelfí 

 Obres destinades a la millora energètica dels edificis dins nuclis residencials de Perafort i 
Puigdelfí  
** un cop acabes les obres, es comunicarà a l’Ajuntament per tal de fer les comprovacions prèvies a l'atorgament de 
l’ajut 
 
DECLARO RESPONSABLEMENT:  

- Que les obres compleixin els requisits establerts per la normativa urbanística.  
- Que les obres ha executar són compatibles amb el planejament urbanístic del municipi.  
- Que les dades consignades a la declaració són certes.    
- Que tinc acreditada la representació de l’interessat.  
- Que els residus es dipositaran en un gestor autoritzat.  

 
AUTORITZO:  
L'Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar 
el compliment de les condicions requerides per a l'exercici de l'activitat, i que pugui verificar-les 
durant la seva vigència. 
 
Documentació que s’adjunta: 
 

 Autoliquidació ICIO    
 Autoliquidació Taxa  
 Aporta aval de residus per import de 150€  (que serà retornat un cop finalitzades les obres i justificada 

la deposició en un gestor de residus autoritzat). 
 Altres 

 
 
CONDICIONS GENERALS PER LA REALITZACIÓ DE LES OBRES EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ 
PREVIA.  
 
La present autorització s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers, i no cal 
acreditar la titularitat de l’immoble davant l’Administració, tret que es pugui afectar la protecció i la garantia 
de béns de titularitat pública 

 
El règim de comunicació faculta per a l’exercici de l’actuació objecte de la mateixa, sempre i quan no 
contradigui la legislació urbanística i el planejament urbanístic vigent. 

 
Si la comunicació no reuneix els requisits exigits per la normativa aplicable, l’Ajuntament li requerirà a la 
persona interessada perquè esmeni la documentació en el termini de 10 dies hàbils, advertint-se que 
mentre no presenti la comunicació i els documents preceptius, no podrà dur a terme l’actuació proposada.  
 
Si en el termini d’un mes a comptar de la presentació de la comunicació, l'Ajuntament no manifesta de 
manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada. 

 Terminis: 



      
 
      
 
 
 
 
 

 
 

 

A J U N T A M E N T 
D E 

P  E  R  A  F  O  R  T 
Comarca  del Tarragonès 

Carrer Nou, 7 – 11 
Perafort - 43152 

ajuntament@perafort.com 

 

Les comunicacions prèvies relatives a l’execució d’obres no són vàlides si no indiquen els terminis màxims 
per començar-les i acabar-les en proporció a la seva entitat. Els terminis esmentats es prorroguen per la 
meitat si la persona interessada ho comunica abans que hagin transcorregut. 
 
Si transcorren els terminis màxims indicats en una comunicació prèvia per començar o acabar les obres, 
incloses les seves pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades, la persona 
interessada resta inhabilitada per començar-les o continuar-les, segons correspongui, sens perjudici que 
pugui presentar una nova comunicació prèvia. 

 
Horaris:  
Els horaris de treball, límits sonors i demés conceptes de respecte als altres, s’ajustaran als establertes la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, que disposa: que  l'horari de 
treball estarà comprès entre les 8.00 i les 20.00 hores, de dilluns a dissabte, excepte festius (art. 15.3) 
 
Autoliquidacions: 
Impost i taxes:   
-Mitjançant tarja de crèdit 
-Mitjançant ingrés o transferència al compte bancari  de titularitat municipal que a continuació es diu: 
IBAN: ES20 0182 6035 4302 00055383 
 
Avals:  
-Mitjançant tarja de crèdit 
-Mitjançant ingrés o transferència al compte bancari  de titularitat municipal que a continuació es diu: 
IBAN: ES20 0182 6035 4302 00055383 
-Mitjançant document bancari 
-Mitjançant xec conformat pel banc *** 
 

*** No es pot presentar un únic xec bancari si es paguen impostos, taxes i avals, cal diferenciar-los. 
 

Gestió de runes:  
D'acord amb l'article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), s’eximeix la fiança de gestió de runes. 
 
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 R.D. 1627/97, de 24 d'octubre. 

 
.................., ......... de ........................... de 20..........  
 
Signatura,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Perafort 
 
 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona 
interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa 
de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts a la legislació vigent, mitjançant 
escrit presentat al Registre de l’Ajuntament.   


