
IL·LTRE SRA. ALCALDESSA -PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE VILOBI D’ONYAR 
  

INFORMACIÓ. Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Llicències d’obres, creat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a portar un seguiment 
de les obres i de les corresponents llicències. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació 
adreçant-vos a l’Ajuntament (travessia Casa de la Vila, 1). 
 

32. SOL·LICITUD COMUNICACIÓ D’OBRA 
 

 

Segell de registre d’entrada    
Dades de la persona sol·licitant 

Nom i cognoms  DNI/NIE/Passaport  

En nom i representació de:   

Domicili Social  

Població  CP  

Telèfon  Mòbil  Fax  

Correu electrònic  

Mitjà preferent de notificació            Notificació postal                       Notificació electrònica 

 

Adreça a efectes de comunicacions/notificacions: (en cas de ser diferent) 

Domicili Social  

Població  CP  

 
Autorització:  

Autoritzo a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar a consultar i certificar, mitjançant les plataformes habilitades per 
les diferents administracions publiques, les dades disponibles en altres administracions publiques com a 
mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les acrediten i que són imprescindibles 
per a la resolució d’aquesta tramitació. 

Dades de l’obra: 

Domicili/emplaçament  Població  

Referència cadastral núm.  

Descripció de l’actuació  

Pressupost i superfície: 

Pressupost  Superfície d’actuació (ml/m2/m3)  

Documentació que acompanya: 

Pressupost       Descripció d’obres          Plànol d’emplaçament                Fotografies    

Altres: ________________________________________________                Autoliquidació segons O.F. 4 i 10 

Declaro sota la meva responsabilitat que he estat informat i que conec la normativa urbanística aplicable, que 
m’afecta en aquesta comunicació d’obra. 
 
Condicions per a la realització d’obres en règim de comunicació: 

El règim de comunicació faculta per a l’exercici de l’actuació objecte de la mateixa. 
Transcorregut el termini de 10 dies hàbils, des de la presentació de la documentació pertinent, sense que s’hagi notificat 
a la persona interessada cap deficiència a la mateixa, s’entendrà que es 
poden iniciar les obres i/o treballs assenyalats. 
 

 

SÍ 

NO 



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-les serà de 6 mesos, a comptar des de l’anterior data. Els 
terminis indicats es prorroguen per la meitat si la persona interessada ho comunica abans que hagin transcorregut. 
Finalitzats aquests terminis sense que les obres s’hagin començat o acabat, es considerarà caducat el dret, 
circumstància que l’Ajuntament haurà de declarar mitjançant resolució expressa (Art. 73 del D. 64/2014). 
Condicions jurídiques de la llicència: 
La present autorització s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers, i és independent de 
les autoritzacions o llicències, de competències d’altres organismes o entitats públiques, necessàries per a la realització 
de les obres. 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. 
Horaris: 
Els horaris de treball, límits sonors i demés conceptes de respecte als altres, s'ajustaran als establertes en la vigent 
Ordenança de Convivència Ciutadana i Via Pública, que disposa: que l'horari de treball estarà comprès entre les 8.00 i 
les 22.00 hores, de dilluns a dissabte, excepte festius (art. 39). 
Gestió de les 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), un cop acabada l'obra, caldrà presentar davant aquesta Corporació, el certificat 
emès per l'entitat gestora, acreditatiu de la gestió dels residus rebuts. 
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.  
 
Tipus d’obres a realitzar: 
 

Obres a l’interior d’habitatges que no modifiquin distribució, estructura ni façanes: 
Repicar, enguixar i pintar parets i sostres.  Substitució d’elements de fusteria o serralleria. 
Substitució o reparació de paviments.   Substitució o reparació de cels rasos 
Actuació en instal·lacions existents interiors.  Modernització o reforma de la cuina d’un habitatge.  
Modernització o reforma de bany o rentador.  Reforma general 
Altres: ______________________________________________________________________________________ 

Obres a l’interior de locals existents i interior de vestíbuls: 
Obres i actuacions a l’interior de locals que no modifiquin distribució, estructures ni façana, sense canvi d’ús i que 
no pressuposin cap afectació mediambiental per a l’activitat vigent ja autoritzada. 
Obres de millora a l’interior de vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin distribució ni estructura. 
El canvi d’us dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial 
Altres: ______________________________________________________________________________________ 

Actuacions parcials a façanes i celoberts:  
Reparació de façanes fins a una alçada màxima de planta baixa i planta primera. 
Reparació, substitució o neteja de canals, canaleres/baixants, ràfecs, cornises, dentells, brancals, gàrgoles i 
acroteris. 
Reposició d’elements alterats per accidents o pel deteriorament de la façana. 
Eliminació d’elements sobreposats sense nova col·locació. 
Reparació puntual de terrasses, llosanes de balcons i baranes. 
Reparació puntual o substitució de fusteries exteriors, balconeres, persianes o reixes. 
Reparació o substitució de persianes o tancaments a la planta baixa. 
Col·locació de reixes en obertures.                Altres: _______________________________________________ 

Reparació parcial de cobertes: 
Neteja i substitució de teules trencades.  Refer minvells, buneres, aiguafons i canals interiors.  
Pavimentació i/o impermeabilització de terrats.  Reparació de xemeneies o d’altres ventilacions. 
Reparació de claraboies o lluernes.    Altres: _________________________________________ 

Actuacions a jardins i solars que no impliquin tala d’arbrat ni moviment de terres: 
Substitució o reparació de paviments.   Reparació o pintat de tanques. 
Reparació d’instal·lacions.    Altres: _________________________________________ 

Altres:  
La construcció o la instal·lació de murs i tanques 
La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de al via pública 
Obertures que no toquin estructura   Altres: _________________________________________ 

A Vilobí d’Onyar, ____de/d’________________________ de 20___. 

Signatura, 

  


