AJUNTAMENT DE TALARN
Pallars Jussà

NÚM. REGISTRE ENTRADA:____________
DATA:________________________________

C. Pau Coll 3
25630 Talarn
Tel. : 973/ 65 08 12
Fax : 973/ 65 33 29
a/e : ajuntament@talarn.ddl.net

COMUNICACIO PRÈVIA d’obres menors
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms / Raó social:
DNI/NIE/CIF.
Domicili a efectes de notificacions:
Localitat i Codi postal
Municipi / Província
Correu electrònic

Telèfon fixe:
Telèfon mòbil:

Dades de la persona representant
Nom i cognoms
DNI/NIE
COMUNICO la realització de les obres que descric a continuació, d’acord amb els termes i
condicions que es contemplen en aquest document.
Descripció de les obres a realitzar:

Emplaçament:

Pressupost

Conforme pressupost,
L’arquitecte municipal

Ocupació de la via pública
Amb contenidor________ ud / _________ dies
2
Amb bastida_________ m / _________ mesos
Així mateix declaro, sota la meva responsabilitat, que totes les dades consignades son certes.
Talarn, ________ d_________________ de 20___ .
Signatura de la persona sol·licitant / representant

Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Talarn, Sr. Àlex Garcia Balust

N.I.F. P-2526800-D. Núm. Registre d’Entitats Locals de Catalunya, 2521540003. Núm. “Registro Entidades Locales”, 01252154

AJUNTAMENT DE TALARN
Pallars Jussà

NÚM. REGISTRE ENTRADA:____________
DATA:________________________________

C. Pau Coll 3
25630 Talarn
Tel. : 973/ 65 08 12
Fax : 973/ 65 33 29
a/e : ajuntament@talarn.ddl.net

D’acord amb la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona
interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre General de documents de
l’Ajuntament de Talarn i que poden ser objecte d’inclusió en altres fitxers automatitzats municipals, per fer-ne el
tractament informàtic. Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament
de Talarn, C. Pau Coll 3 de 25630 Talarn.

A COMPLIMENTAR EXCLUSIVAMENT PER L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
Diligència d’admissió: Es procedeix a l’admissió a tràmit , amb caràcter provisional, de la
comunicació prèvia a l’execució de les obres indicades en la instancia precedent.





Inspecció d’obres inicial:
Comunicació final d’obra per part interessat:
Inspecció d’obres final:
El tècnic municipal

Condicions a les quals resta sotmesa la legitimació de l’execució d’obres:
1. Les obres s’hauran d’iniciar en el termini màxim d’un any a comptar des de la data de la
legitimació d’aquesta comunicació. Una vegada començades, hauran d’executar-se
dins del termini màxim d’un anys i mig, a comptar des de la data del seu inici.
Transcorreguts aquests terminis, caldrà sol·licitar una pròrroga.
2. Caldrà donar compliment en l’àmbit de l’activitat preventiva a allò que diu la llei 31/1995
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, la seva modificació per llei 54/2003
de 12 de desembre i el reglament que la desenvolupa RD 39/1997 i la seva modificació
RD 604/2006.
3. Que les runes generades durant l’execució de l’obra hauran de dur-se a abocador
autoritzat, i en tot moment donar compliment al Decret 161/2001 i el Real Decret
105/2008, d’1 de febrer , pel que es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició.
4. Únicament poden executar-se les obres sol·licitades; qualsevol modificació en les
obres a executar i que no estiguin contemplades en la documentació aportada, caldrà
comunicar-ho a l’Ajuntament i sol·licitar una ampliació de llicència si s’escau.
5. S’adoptaran les mesures necessàries de protecció dels elements existents a la via
pública com boques de rec, hidrants, arbrat, enllumenat públic, instal·lacions existents
en la façana, etc. per evitar el deteriorament i la interrupció dels subministraments. Tots
els elements de la via pública que resultin afectats (paviments, instal·lacions, etc.)
s’hauran de reposar i amb condicions adequades amb càrrec al promotor. En el cas
d’haver-se de desmuntar algun element es sol·licitarà prèviament a l’Ajuntament amb
una memòria raonada.
6. Una vegada realitzades les obres, caldrà comunicar per escrit a aquest Ajuntament la
seva finalització.
7. La present comunicació no comporta permís ni faculta per a l’exercici d’activitat. En
aquest supòsit, caldrà sol·licitar i obtenir, en expedient apart, la llicencia o permís
d’activitat que correspongui.
8. La legitimació que, si escau, es produeixi de les obres a executar, s’entendrà efectuada
salvat el dret de propietat, sense perjudici del de tercers ni de les competències d’altres
organismes o entitats.
L’incompliment de qualsevol de les condicions esmentades provocarà que l’autorització quedi
sense efectes.
Estic assabentat/ada de les diligencies i condicions anteriors,

Signatura de la persona interessada
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