
  Sol·licitud/Instància 
                                 
                                                                          Comunicació prèvia d’obres mínimes
  

 
 

      

DADES PERSONALS 
Nom i cognoms 
 
DNI Telèfon  E-mail 

amb capacitat d’obrar, actuant en nom propi o en re presentació de 

Nom i cognoms i NIF o DNI si s’escau 

i domiciliat a efectes de notificacions a  

Domicili                                                                                     Núm.     Pis     Porta 

Població C.P. 

 
TIPUS D’OBRA (marcar amb una creu) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
DADES DE L’OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
L’interessat, 

 
 
 
 

 
 
Sant Vicenç de Montalt,    d          20 

 
 
 
 
Il·lm. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Sant Vicenç d e Montalt 

              

�  Canvi de rajoles de banys i cuines sense enderrocar  envans 
�  Canvi d’instal·lacions d’aigua i electricitat. 
�  Canvi de sanitaris. 
�  Canvi de fusteria interior. 
�  Canvi de fusteria exterior sense modificació de for ats. 
�  Instal·lacions d’aire condicionat fins 1600 frigori es de potència sense ocupar la via pública. 
�  Barbacoes 
�  Armaris 
�  Reparacions no estructurals de coberta. 
�  Arrebossats i pintats de façanes en edificis que no  requereixin bastida de més de dues plantes.  
�  Col·locació de reixes a les finestres, sense modifi car-ne les mides, ni crear perfils sortints. 
�  Instal·lació d’antenes. 
�  Treballs de neteja, desbrossament i jardineria a l’ interior dels solars, sempre que no suposi la 

destrucció de jardins existents o la tala d’arbres.  
�  Canvi de teules o enrajolats. 
�  Instal·lació o substitució de persianes, baranes o similars. 
�  Reparació de la repisa del balcó. 
�  Canvi de graons de les escales. 
�  Altres similars (concretar tipus d’obra) 

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem la persona interessada que les 

dades facilitades seran incloses en el fitxer automàtic del Registre de documents de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 

 

Ubicació:  
 
Pressupost: 
 
Superfície global afectada per l’obra: 



 

Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de  Montalt 

Tel. 93 791 05 11 - Fax: 93 791 29 61 

http://www.svmontalt.cat 

COMUNICACIÓ PRÈVIA DE LES OBRES MÍNIMES 

 
Definició: 
Comunicació de determinades obres i treballs que no estan subjectes a la 
concessió de llicència urbanística. 
Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant comunicació prèvia i 
comprovació posterior s’aplicarà un percentatge de reducció del 90 per cent de 
la taxa. L’import mínim de la taxa serà 20 euros de despeses de gestió.  

Observacions: 
L’actuació comunicada quedarà legitimada a partir del moment de la 
presentació de la comunicació al Registre General i podrà realitzar-se sempre 
que sigui conforme a la normativa aplicable. La comunicació tindrà una vigència 
de  6 mesos, transcorreguda la qual, i en cas de no haver-se executat totalment 
les obres, cal efectuar una nova comunicació.  
 
En cas d’ocupació de la via pública per motiu de les obres, s’haurà de sol·licitar 
autorització i la corresponent liquidació de les taxes. 

Qui pot fer la comunicació prèvia d’obres mínimes?: 
El titular, o persona autoritzada. 
 
Documentació que cal presentar: 
Model general d’instància, pressupost, autoliquidació de taxes, comprovant 
d’ingrés fiança i formulari. 
 
Tramitació que seguirà: 
Presentació de la documentació en el registre general i sotmetiment d’una 
comprovació per part dels Serveis Tècnics. 
 
Segons Ordenança fiscal, s’haurà de dipositar una fiança per gestió de residus 
per un import de 150€, indicant el número de registre d’entrada i el motiu pel 
qual es diposita en el següent número de compte: 
 
BANKIA: ES05 2038 8980 21 6400000653  

CAIXABANK: ES14 2100 1372 90 0200000679.  

Aquesta fiança serà retornada un cop es presenti comprovant de la deixalleria. 


