
 
 

 

DOCUMENTS A APORTAR PER A SOL.LICITAR  COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES (Obres no 

subjectes a llicència municipal d’obres i sense  projecte tècnic), a sòl rústic i a sòl urbà. 

 

Documents Signatura 

INSTÀNCIA (Document facilitat per l’ajuntament) Promotor 

MODEL AUTOLIQUIDACIÓ TAXA (Document facilitat per l’ajuntament) - 

NOTA REGISTRAL - 

ESCRIPTURES - 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA + ESTAT ACTUAL * + PRESSUPOST Promotor 

ASUME DE DIRECCIÓ D’OBRA (Opcional) Tècnic competent 

NOMENAMENT EMPRESA CONSTRUCTORA Promotor i constructor 

DOCUMENT DE QUALIFICACIÓ EMPRESARIAL EMPRESA CONSTRUCTORA  - 
 
- - - 
 
Nota: Si els documents són en paper, s’han d’aportar 3 copies. 
Nota: Els documents han de ser, en la seva totalitat i durant tot el procés relacionat amb l’expedient, o bé en paper o bé en digital. 
Nota: Si les obres afecten a tancaments (tant els situats al perímetre dels terrenys que formen l’emplaçament com els situats a l’interior dels 
terrenys que formen l’emplaçament), en sòl rústic, la modalitat de tipus d’obres no ha de ser comunicació prèvia sinó obra menor. 
 
- - - 
 
* En referencia a l’estat actual, s’ha d’aportar fotografies, determinants de la totalitat dels terrenys que formen l’emplaçament i si n’hi ha de la 
totalitat de les construccions (tant les que són edificacions com les que no són edificacions (exemples de construccions que no són edificacions: 
paviments que formen part de terrasses exteriors descobertes o camins exteriors (tant si són permeables (graves,...) com si no ho són),  
tancaments (tant els situats al perímetre dels terrenys que formen l’emplaçament com els situats a l’interior dels terrenys que formen 
l’emplaçament), fosses sèptiques (encara que siguin enterrades), aljubs (encara que siguin enterrats), plaques solars, dipòsits,...)) ubicades dins 
dels terrenys que formen l’emplaçament. 
 

>> Nota: Serà condició de la comunicació prèvia, una vegada finalitzades les obres, i abans del termini atorgat a la comunicació prèvia 
per a la realització de les obres, aportar fotografies, determinants de la totalitat dels terrenys que formen l’emplaçament i si n’hi ha de la 
totalitat de les construccions (tant les que són edificacions com les que no són edificacions (exemples de construccions que no són 
edificacions: paviments que formen part de terrasses exteriors descobertes o camins exteriors (tant si són permeables (graves,...) com 
si no ho són),  tancaments (tant els situats al perímetre dels terrenys que formen l’emplaçament com els situats a l’interior dels terrenys 
que formen l’emplaçament), fosses sèptiques (encara que siguin enterrades), aljubs (encara que siguin enterrats), plaques solars, 
dipòsits,...)) ubicades dins dels terrenys que formen l’emplaçament. 

 
- - -  
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