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COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES EXCLOSES DE LLICÈNCIA 
 

DADES DEL SOLꞏLICITANT 
Nom i Cognoms/Raó Social NIF 
            

Adreça 
      

Codi Postal Municipi Província 

                  

Telèfon Mòbil Fax Correu electrònic 
                        

 

DADES DEL REPRESENTANT 

(empleneu-ho només en cas que actueu en representació de la persona solꞏlicitant) 
Nom i Cognoms NIF 

            

Adreça 

      

Codi Postal Municipi Província 
                  

Telèfon Mòbil Fax Correu electrònic 
                        

 

DADES DE LA NOTIFICACIÓ 
PERSONA A NOTIFICAR MITJÀ DE NOTIFICACIÓ 

Solꞏlicitant  
Representant 

   Notificació electrònica 
   Notificació postal 

 

 

OBJECTE DE LA COMUNICACIÓ (assenyalar les obres que es realitzaran) 

 
EN SÒL URBÀ, excepte al casc antic (clau 1) dels nuclis de Tivissa, la Serra d’Almos i Llaberia i edificis 
catalogats: 
 

 Obra de nova planta, d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica, d’una sola planta, sempre i 
quan, no tinguin de forma eventual o permanent, caràcter residencial ni públic. 

 
 Obres en construccions existents sempre i quan no produeixin una variació essencial de la composició 

general exterior, la volumetria o el conjunt del sistema estructural i que no tinguin per objecte canviar els 
usos característics de l’edifici: 

 Obres de reforma interior d’edificis, amb o sense intervenció estructural. 
 Substitució o reparació estructural de cobertes i terrats, sense augment volumètric. 
 Reparació, conservació i manteniment de façanes, sense modificació d’obertures. 
 Pintura, estucat i reparació de paraments de celoberts o patis de ventilació. 
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 Execució o modificació d'obertures que no afectin elements estructurals, ni a façana. 
 Colꞏlocació d'elements mecànics de les instalꞏlacions en teulades o terrats, d'acord amb la 

Normativa vigent. 
 Colꞏlocació de grues torre, aportant plànol de situació, sempre que es disposi de la preceptiva 

llicència d'obres de construcció de l'edifici. 
 

 La construcció o la instalꞏlació de murs i tanques. 
 

 La colꞏlocació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública. 
 
EN SÒL NO URBANITZABLE I EN SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT: 
 

 Els actes que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni 
amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic 
d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació. 
 
 
Breu descripció de l’actuació: 
      
 
 
 
 
Superfície de l’actuació:       
 
Pressupost:       
 
La situació de les obres i/o treballs és:       
Via      Carrer  Núm   Bloc     Esc    Portal  Pis      Porta  KmPostal 
                                                       
 
Referència Cadastral:       
 

 

I, a tals efectes, presento la DOCUMENTACIÓ següent: 

En tots els casos: 

- Plànol de situació de l'actuació a realitzar, 

- Justificant del dipòsit de la fiança de residus, 

- Autoliquidació taxa, 

- Autoliquidació ICIO, 

- Pressupost. 

 

Si s’escau: 

- Projecte complet de l'actuació a realitzar en els casos que les obres afectin els fonaments o els elements 

estructurals, l’ús urbanístic, el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles 

d’aprofitament privatiu independent.   

(El projecte ha de contenir, com a mínim,  la documentació escrita i gràfica necessària per definir i establir 

les característiques tècniques de les obres amb el grau de detall suficient per permetre comprovar la seva 

adequació a les determinacions del planejament urbanístic i, quan la legislació sectorial ho prevegi 

expressament, als requisits que aquesta legislació estableixi). 

- Acreditació de representació, si escau, tant a títol particular, legal o professional. 
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CONDICIONS DE LA COMUNICACIÓ 
 
1.- El règim de comunicació faculta, únicament i exclusivament, a fer les obres i/o treballs assenyalats, 
sense que, en cap cas, pugui substituir a la llicència d'obres quan aquesta sigui preceptiva. L’àmbit 
territorial d’aplicació del règim de comunicació comprèn tot el terme municipal de Tivissa, excepte els 
edificis catalogats i el centre històric (clau 1) dels nuclis de Tivissa, la Serra d’Almos i Llaberia. 
2.- Inici de les obres: Les obres podran iniciar-se en el termini de 15 dies hàbils comptats des de 
l’endemà de la presentació de la solꞏlicitud amb la documentació requerida i efectuat el pagament de la 
taxa corresponent. Si transcorregut aquest termini, l’administració no manifesta de manera motivada la 
disconformitat, l’actuació comunicada queda autoritzada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme 
a la normativa aplicable. 
3.- Caducitat de l'autorització: Les actuacions sotmeses a comunicació s'hauran d'iniciar com a màxim en 
el termini de dos mesos des de la seva presentació al registre general de l'ajuntament, i s'hauran de 
concloure en el termini definit de forma expressa en el projecte tècnic, el qual no haurà de superar com 
màxim l'any. Prèvia solꞏlicitud, tots els terminis es poden prorrogar fins a assolir, com a màxim, els 
terminis establerts a l’article 189.1 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
4.- En el supòsit que es presenti una comunicació prèvia per una actuació per a la qual s'exigeixi llicència 
urbanística, l'interessat que l'hagi presentat no estarà habilitat per executar l'objecte de la comunicació. 
5.- La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que 
s'incorpori a una comunicació, o la no presentació davant l'Administració competent de la comunicació, 
determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en 
què es tingui constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives 
al fet que pertoqués.   
Així mateix, la resolució de l'Administració Pública que declari tals circumstàncies podrà determinar 
l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del 
dret o a l'inici de l'activitat corresponent, així com la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el 
mateix objecte durant un període de temps determinat per la llei, tot això conforme als termes establerts 
en les normes sectorials d'aplicació. 

 
 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PROMOTOR 
 

Declaro sota la meva responsabilitat que sóc coneixedor de la normativa urbanística vigent aplicable a 

l’edifici, terreny o solar on s’executaran les obres, les quals són admissibles d’acord amb el que 

s’estableix a les Normes Subsidiàries del municipi vigents i la resta de legislació aplicable. 

 

 

A      ,    de/d’      de 20   

 

Signatura: 
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DATA I SIGNATURA 

 

A      ,    de/d’      de 20   

 

Signatura: 

 

 

 

A L'AJUNTAMENT DE TIVISSA 
 

AVÍS LEGAL 
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, aquesta Administració li informa que les dades de caràcter personal que s'obtinguin de la seva 
solꞏlicitud seran incorporats i tractats de forma segura i confidencial en els corresponents fitxers. La 
recollida i tractament d'aquestes dades té com a fi l'exercici per part d'aquesta Administració de les 
funcions i competències atribuïdes legalment, incloses les relatives a la comunicació, notificació i 
qualsevol altra actuació que es derivi de les relacions jurídic-administratives dutes a terme en aquesta 
Administració i de les quals vostè sigui titular; així com la formació i manteniment dels propis fitxers. Si ho 
desitja, pot accedir a les dades facilitades, així com de solꞏlicitar, si escau, la seva rectificació, oposició o 
cancelꞏlació, dirigint una comunicació escrita a aquesta Administració, Ajuntament de Tivissa, carrer 
Castell, 2, 43746, Tivissa. 
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