Ajuntament de
Cornellà de Llobregat
Plaça de l’Església, 1 – 08940 Cornellà de Llobregat
Tel 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00

D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la
persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat de
l'Ajuntament pel seu tractament informàtic. Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el
registre General de l'Ajuntament.
Autoritzo a l'Ajuntament, en l'àmbit de les seves competències, a fer us de les dades personals facilitades per la
tramesa d'informació general o específica que pugui ser del meu interès.

COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBRES MENORS
Sense afectar estructures
1. Dades sol·licitant
Nom o raó social
Adreça
Població

DNI
Telèfon
C.P.

2. Dades del representant i de la notificació
Nom:
Qualitat de la representació:
Adreçar les notificacions a nom de:
Domiciliació:
Població:

D.N.I.:
Telèfon:
C.P.:

3. Finca o local on s'efectuaran les obres i/o instal·lacions
Emplaçament
Propietari de la finca
4. Descripció de l' obra (marqueu el que correspongui)
EXECUCIÓ O MODIFICACIÓ D'OBERTURES QUE NO AFECTIN A ELEMENTS ESTRUCTURALS

5. Documentació necessària
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

Còpia del DNI o NIF del sol·licitant. En obres realitzades
per Comunitats de Propietaris, la sol·licitud haurà d'anar
signada pel seu president, i acompanyada d'una fotocòpia
compulsada de l'acta de l'assemblea de propietaris, en la
que consti l'acord corresponent.
En cas de persones jurídiques: fotocòpia compulsada de
l'escriptura de constitució de la societat i dels poders del
representant o administrador.
Autoliquidació de la taxa
Fotografia de la façana.
Pressupost de les obres i/o instal·lacions.
Fotocòpia del alta del contractista en l'IAE o del últim
rebut abonat que el faculti per treballar a Cornellà de
Llobregat. Si les obres les realitza el mateix sol·licitant,
declaració jurada d'aquesta circumstància.
Descripció de la superfície afectada i característiques del
material o de la pintura empleada.
Dipòsit de garantia quan afecti bens de domini públic

Procediments i terminis:
D'acord amb el que s'estableix als articles 66 i 69 de la Llei 39/2015, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Plànol emplaçament (E:1/500) amb ubicació de la finca.
Full d'asumeix de direcció d'obra, visat pel Col·legi
Professional corresponent.
Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i
salut, d'acord amb l'article 4, annex I i II del RD 1627/97,
de 24 d'octubre.
Locals comercials: Plànol de local (E:1/50) i còpia d’haver
efectuat la sol·licitud de la llicència d’activitat o permís
ambiental, o d’haver efectuat, en el seu cas, la
comunicació corresponent.
Locals comercials o industrials no destinats a una activitat
concreta: Declaració jurada del no exercici de cap
activitat, signada pel sol·licitant.

Qui subscriu sol·licita la realització si en la finca de referència de les obres i/o instal·lacions que s'indiquen en la present
comunicació i declara comptar amb l'autorització del propietari.
Cornellà de Llobregat,
EL SOL·LICITANT

