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Comunicació prèvia d’obra
DADES DEL TITULAR
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Nom i cognoms / Raó social *

DNI/NIF/NIE *

Adreça*
Província*

Telèfon mòbil

Codi Postal*

Municipi*

Telèfon fix

Adreça electrònica

DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi)
Nom i cognoms / Raó social *

DNI/NIF/NIE *

Càrrec en què actua
Adreça*
Província*

Telèfon mòbil

Codi Postal*

Municipi *

Telèfon fix

Adreça electrònica

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES
Les del Sol·licitant

Les del Representant

Altres (Omplir el següent formulari)

ALTRES DADES
Nom i cognoms

DNI/NIF/NIE *

Adreça

Codi Postal Municipi

Província

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud
Si voleu rebre comunicacions i notificacions per mitjans electrònics relacionades amb aquesta
sol·licitud, marqueu la casella de dalt i indiqueu el vostre correu electrònic i/o el telèfon mòbil.
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:
Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a l’annex 1
d’aquest formulari.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I EMPLAÇAMENT
Tipologia de les obres
Emplaçament de l’obra

Referència cadastral (més informació)
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Superfície de l’actuació (m2)

Termini d’execució

Pressupost de les obres

Observacions

Plaça Sant Pere, 1 – 08600 Berga ·Tel. (+34) 93 821 43 33 ·Fax:(+34) 93 821 17 87 ·berga@ajberga.cat

Descripció de les obres (veure exemples de la descripció a l’annex II)

TÈCNIC/A RESPONSABLE
Titulació/Nom i cognoms
Col·legiat núm.

DNI/NIF
Adreça electrònica

Telèfon

Titulació/Nom i cognoms
Col·legiat núm.

DNI/NIF
Adreça electrònica

Telèfon

PREU
Càlcul del preu
Pressupost

%
2,8

Bonificació
Import total ICIO
Taxa
TOTAL

Subtotal

0,00 €
0,00€
0,00€

8,73

8,73€

* Aquesta taula no es pot omplir a través del navegador google chrome, ja que conté llenguatge
javascript que no entén. Les dues alternatives que recomanem són:
1. Descarregar el formulari i acabar-ho d’omplir amb un lector de formularis (adobe reader,
foxit...)
2. Obrir el formulari amb un altre navegador (internet explorer, firefox, opera...) i omplir-lo.

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL SOL·LICITANT
Per a identificar el sol·licitant
Document identificatiu de la persona interessada (DNI, passaport, permís de residència, permís
de conduir, llibre de família en el cas de menors de 14 anys sense DNI, NIF si és persona jurídica o
certificat electrònic en el cas de petició via telemàtica).
En el cas de representació, document acreditatiu de la condició de representant, i document
identificatiu del representant i de l'interessat. Si és una persona jurídica caldrà acreditar els poders
per actuar en el seu nom. En el cas de tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un
certificat electrònic [entra en conflicte amb la declaració responsable del representant legal].

Altres
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Altra documentació. Especificar:
Document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la
correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de
gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
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L'import del dipòsit es fixa, per a tots els residus de la construcció i la demolició, en 11 €/tona de
residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.

DECLARO RESPONSABLEMENT
Que les dades consignades en aquest formulari, així com els documents adjunts que puguin
acompanyar-la són certes, i que sóc coneixedor/a que la inexactitud o falsedat o omissió de les
dades declarades, o documents que l’acompanyen, pot comportar deixar sense efecte el tràmit
corresponent i exigències de les responsabilitats previstes a la legislació vigent.

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que les obres sol·licitades s’ajusten a allò que preu el
Pla d’Ordenació urbanística municipal i a la normativa urbanística vigent.
DECLARO, sota la meva responsabilitat, que les obres sol·licitades no afecten cap element
estructural de l’edificació.
DECLARO, sota la meva responsabilitat, que l’execució de les obres sol·licitades no afecten
l’habitabilitat de l’habitatge.
DECLARO, sota la meva responsabilitat, que assumeixo la responsabilitat derivada de
l’execució de les obres.
DECLARO, sota la meva responsabilitat, que les runes que es generin per a l’execució
d’aquesta obra seran tractades de conformitat amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula
la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció i el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i enderrocament.
DECLARO, sota la meva responsabilitat, que atès l’actuació sol·licitada afectarà el domini
públic, s’ha sol·licitat, paral·lelament, la llicència o autorització sobre el domini públic.
DECLARO, sota la meva responsabilitat, que sóc coneixedor que l’establiment sobre el qual es
sol·licita aquesta actuació requereix legitimació per a l’exercici de l’activitat i que es realitzarà la
tramitació que correspon de conformitat amb la normativa vigent.

AUTORITZO


A l’Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per
comprovar el compliment de les condicions requerides en aquesta tramitació, i que pugui
verificar-les durant la seva vigència.

SOL·LICITO
Que es tingui per presentada aquesta sol·licitud.
Berga,

de/d’

de 20

Signatura,

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves
dades seran incorporades en el fitxer “Padró d’habitants” per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer
és l’Ajuntament de Berga i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional, per exercir el seus drets d’accés, rectificació i
cancel·lació de les seves dades personals.

IL·LM./A SR./SRA. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DE BERGA

Ajuntament de Berga
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Annex I – Condicions del servei de comunicacions i notificacions
electròniques
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El fet de facilitar un número de telèfon mòbil o una adreça de correu electrònic comporta el consentiment de
l'interessat per a rebre per mitjans electrònics notificacions i/o comunicacions amb efectes jurídics que es puguin
derivar d'aquesta sol·licitud.
Les notificacions i les comunicacions electròniques es dipositaran a la seu electrònica d’aquest ens. El sistema de
notificacions i comunicacions electròniques enviarà a l'interessat correus electrònics i/o missatges SMS informantlo del dipòsit de la notificació/comunicació. El correu i/o SMS s’envien a títol merament informatiu.
Per a l’acreditació de l'accés de l’interessat al contingut de les notificacions caldrà la identificació i autenticació
dels mateix amb algun dels dos mecanismes següents:
a) mitjançant signatura electrònica generada per algun dels certificats electrònics reconeguts i
classificats pel Consorci AOC amb un nivell 3 o superior (http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signaturaelectronica-i-seguretat/Validador/Classificacio-Certificats).
b) mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu
electrònic indicats en aquesta sol·licitud. Aquesta opció estarà disponible quan la notificació o la
comunicació permeti aquest tipus d’identificació.
Per a l'accés al contingut de les comunicacions únicament cal la identificació de l'interessat.
Pel que fa a les notificacions electròniques de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya la notificació per
mitjans electrònics s'entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la posada a disposició de la
persona interessada o del representant o la representant d'aquesta, han transcorregut deu dies naturals sense
accedir-ne al contingut, o bé cinc dies en els expedients de contractació, llevat que, d'ofici o a instància del
destinatari o destinatària, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

Annex II – Descripció de les obres
La descripció s’haurà de fer amb el màxim detall possible de les obres a realitzar.
Exemples:
-

Reforma de cuina sense modificar la distribució actual de l’habitatge, consistent en la substitució de tot
l’enrajolat de les parets i el paviment, renovació de totes les instal·lacions i col·locació de nous mobles.

-

Reforma de bany sense modificar la distribució actual de l’habitatge, consistent en la substitució de tot
l’enrajolat de les parets i el paviment, substitució de tots els aparells sanitaris i renovació de les
instal·lacions. No es tocaran els desguassos actuals.

-

Substitució dels tancaments de façana (finestres i persianes) sense modificar les mides de les obertures.
Es substituiran tots els tancaments. Els colors dels nous tancaments seran ..... de la carta de colors de
Berga.

-

Instal·lació d’aire condicionat consistent en la col·locació de .... màquines exteriors. D’acord amb la
normativa del POUM de Berga les màquines exteriors es col·locaran a .... de tal forma que no siguin
visibles des de la via pública.

-

Instal·lació d’antena exterior per a la recepció de televisió. D’acord amb la normativa del POUM de Berga
l’antena es col·locarà a .... de tal forma que no siguin visibles des de la via pública.

-

Substitució/renovació de la fusteria exterior d’un local. El color del nou tancament serà .... de la carta de
colors de Berga. El tancament inclourà/no inclourà l’espai per a la col·locació de les reixes de ventilació
dels aires condicionats. La part inferior de la reixa de ventilació es col·locarà a més de 2,20 m. de la
rasant de la vorera. En el plànol adjunt a aquesta memòria s’indica on aniran col·locats els cartell
anunciadors del local (d’acord amb la normativa del POUM s’han de situar dins els buits de la façana).

