
Comunicació prèvia a l’execució d’obres (assabentat) 
Exclusivament en sòl urbà i en edificis no catalogats 

Dades del Sol·licitant 
Nom i cognoms DNI 

Domicili (carrer, plaça...) Núm. Pis Porta 

Població CP Telèfon 

Correu electrònic (mail) 

Dades de l’immoble 
Nom i cognoms del propietari DNI 

Emplaçament 

Tipus Immoble 
 Habitatge unifamiliar  Local industrial o comercial  Edifici bifamiliar o plurifamiliar 

Descripció de les obres: 

reformar cuina i/o el bany sense modificar envans i/o elements estructurals de l’edifici 
reformar l’interior habitatge o local sense modificar envans i/o elements estructurals  
renovar el vestíbul i/o l’escala comunitària, sense afectar l’estructura ni la façana 
enguixar i/o arrebossar i/o pintar parets i/o sostres 
col·locar cel ras 
substituir paviment a l’interior de l’edifici 
reparar i/o renovar impermeabilització del terrat 
reparar i/o renovar instal·lacions de l’interior de l’edifici 
rehabilitar i/o pintar façana en edifici de planta baixa, sense muntatge de bastida 
substituir la fusteria interior i/o exterior 
reparar-renovar instal·lacions de l’exterior: canonades, pals...(dins la propietat) 
obres a la vorera, no lligades al desplaçament o construcció de la tanca del  solar, ni lligades a 

construcció/instal·lació d’escomeses 
pavimentar àrees exteriors habitatge, sense moviments de terra 
parets i murs de tancament de finca, sense moviments de terra 
tala d’arbres no lligada a futura construcció d’un edifici  

 (a aquesta actuació no s’aplica l’ICIO de l’OF 3, primer apartat de l’autoliquidació) 
Altres 

Descripció de les obres: s’aporta croquis 

    Parets o murs de tancament: 
Per a les finques qualificades amb la clau R6, cal complir amb l’establert a l’article 128.2.i) (Les parets o murs de tancament de parcel·la amb 
façana al carrer o espai  d'ús públic, hauran de ser de material opac fins a una altura màxima d'1,00 m i la resta fins a un màxim total d'1,60 
m  podrà complementar-se mitjançant tanques vegetals, enreixats metàl·lics o elements en gelosia 
Per a les tanques de separació entre parcel·les regirà allò disposat en el paràgraf anterior. En el cas de tanques situades sobre murs de 
contenció de terres, només s’admetrà una sòcol massís de fins a 0,20 m. sobre la rasant de coronament del mur.) 

Muntatge de barbacoa no coberta 
Construcció de gual (seguint indicacions del serveis tècnics municipals) 
Altres 

Data inici  Data fi



Comunicació ocupació via pública si no 

Saca Contenidor Altres 

Llargada  m amplada   m superfície   m² 
Data inici Data fi Horari 

Comunico que la realització de les obres descrites no suposen canvis en les façanes, en els 

elements estructurals, en la coberta ni en la distribució interior, i declaro que existeix 

conformitat amb la propietat de l’habitatge/edifici/finca/solar per a la realització d’aquestes 

obres.  

Signatura 

Santa Eulàlia de Ronçana, 

D’acord amb el l’Ordenança  número 7 municipal reguladora dels permisos de les obres i instal·lacions, l’oficina de 
llicències d’obres lliura aquest Assabentat, el qual s’atorga sense perjudici de tercers, sota la responsabilitat de la 
persona a qui es lliura i sempre que es trobi expressament autoritzada pel propietari de la finca per efectuar les 
obres i instal·lacions corresponents.  
En la realització dels treballs s’adoptaran les precaucions que aconsellen les bones pràctiques de la construcció, i 
també previstes en les Ordenances municipals i en el reglament de seguretat i higiene en el treball a la indústria 
de la construcció. Les dimensions de les obres o instal·lacions no excediran de les fixades, i es considerarà infracció 
urbanística sancionable qualsevol extralimitació. 

La comunicació prèvia a l´execució d´obres està sotmesa a la inspecció per part dels agents municipals, 
per la qual cosa el sol·licitant, o qui en el futur el succeeixi tindrà l’obligació de presentar-lo sempre que li reclamin. 

En cas d’incompliment d’aquest precepte incorrerà en les responsabilitats conseqüents per desobediència dels 
agents de l’autoritat. 

Es fa constar que l’Ajuntament podrà reclamar al promotor de les obres els danys o perjudicis causats a la via 
pública que s’hagin pogut produir a causa de les obres.  

La present Comunicació prèvia a l’execució d’obres resta subjecte a les determinacions dels articles 71 al 76 del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 

El termini de l’execució de les obres és de tres mesos des de la data de l’inici de les obres. 



Documentació obligatòria: 

o Pressupost de l’obra

o Justificant de pagament de l’import total resultant del quadre Autoliquidació

Autoliquidació 

Cost de l’Obra Tipus impositiu Quota 

Impost  (ICIO O.F. nº 3) 
sobre el cost de l’obra 
Mínim 60 euros (art. 8è OF nº 3) 

Taxes (assabentat d’obres menors, 
segons O.F. nº 7) 

Taxa Ocupació de la Via Pública 
(O.F. nº 12) * OPCIONAL (1)

TOTAL A INGRESSAR 

Documentació opcional: 

(1) Taxa corresponent a l’ocupació de la via pública, segons ordenança fiscal nº 12 (0,42

€/dia/m²) 

 nº de dies m2 

x x = (mínim 21,40 €) 

Mitjançant ingrés o transferència bancària als comptes de les entitats bancàries col·laboradores: 

BBVA ES38/0182/6035/4302/0156/0499 

CAIXABANK ES78/2100/1426/4702/0000/1456 

D´acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, s’informa que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana tractarà i guardarà les seves dades, 

que s'utilitzaran exclusivament per a la tramitació de l’expedient corresponent. També li informem de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, 

rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat o oposició, inclosa la oposició a decisions individualitzades automatitzades, així com a l’exercici 

de drets davant l’autoritat de control. Per a més informació, consulti la nostra política de protecció de dades a: http://www.ser.cat/dpd
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