Ajuntament de Xerta

COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES EN SÒL URBÀ
DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
Nom i Cognoms / Raó social

Document Identitat

Domicili a efecte de notificacions

Núm.

C.P. - Població

Telèfon

Pis

Porta

Adreça electrònica

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i Cognoms

Document Identitat

Domicili a efecte de notificacions
C.P. - Població

Núm.
Telèfon

Pis

Porta

Adreça electrònica

DADES DE L’OBRA
Emplaçament
Pressupost sense IVA

Ref. Cadastral
Durada aproximada

Contractista/ Constructor

Ocuparà la via pública
Utilitzarà bastida
Alçada bastida
Si
No
Si
No
Us de l’immoble
Habitatge
Comercial
Recreatiu (restauració, hosteleria....)

Edifici no catalogat al POUM

Industrial/magatzem

CASOS ESPECÍFICS (marcar només si s’escau)
Construcció tanques

Teulades en nucli antic (NU)

Façanes en nucli antic (NU)

Descripció dels treballs a realitzar

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Com a responsable de les obres, DECLARO:
- Que sóc coneixedor que l’immoble en el qual es realitzaran les obres no està inclòs en el POUM de Xerta com
edifici protegit.
- Que les obres que s’executaran no tenen impacte en el patrimoni historicoartístic o en l’ús privatiu i ocupació
dels bens de domini públic.
- Que les obres a executar no requereixen de projecte d’obres d’edificació de conformitat amb la Llei 38/1999
de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.
- Que les obres compleixen tots els requisits exigibles de conformitat amb el previst a la legislació vigent i el
planejament.
- Que em comprometo a mantenir el compliment de l’esmentada normativa durant l’execució de l’obra així
com a adaptar-la a les modificacions legals que durant el seu desenvolupament es puguin produir.
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- Que coneixo tots els condicionats especificats en aquest full i que les dades aportades són certes. En cas
contrari la comunicació no tindrà validesa i l’Ajuntament em podrà requerir l’esmena de la documentació o
ordenar la paralització de les obres.
Xerta,

, de/d'

de 2016.

Signatura de la persona interessada,

Autoritzo a l’Ajuntament de Xerta a l’enviament per correu electrònic, a l’adreça indicada a l’anvers, de les
notificacions i comunicacions relatives a aquest expedient.
CONDICIONANTS DE LA COMUNICACIÓ
1. Les obres es podran iniciar a partir del dia següent d’aquesta comunicació i hauran de finalitzar en un termini de sis
mesos des de la presentació de la mateixa. Transcorregut aquest termini, si no s’han executat o aquestes s’han iniciat però
no s’han acabat, s’ha de tramitar una nova comunicació prèvia.
2. La tramitació d’aquesta comunicació, estarà subjecta al pagament dels següents tributs locals, que es liquidaran a través
de BASE, un cop presentada aquesta comunicació:
· Taxa per serveis urbanístics d’acord amb l’Ordenança Municipal núm. 23
· Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord amb l’Ordenança Municipal núm. 4
3. En relació a la gestió de runes, estaran exempts d’ingressar la fiança de residus aquelles persones que presentin una
comunicació prèvia d’obra. Tot i així, en acabar l’obra, i en un termini màxim d’un mes, mitjançant la presentació d’un
certificat, hauran d’acreditar que han gestionat les runes correctament.
La no presentació d’aquesta documentació facultarà a l’ajuntament per imposar una sanció econòmica de 150,00 €
d’acord amb allò previst a l’Ordenança núm. 17, reguladora de la taxa per a la gestió dels residus de la construcció.
4. Si les obres que s’han de dur a terme comporten ocupació de la via pública per un període superior a 3 dies, es liquidarà
una taxa de 3,00 € per dia ocupat, d’acord amb l’article 5è de l’Ordenança Municipal núm. 16, reguladora de taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús públic.
5. En cas de necessitar col·locar una plataforma mòbil elevadora caldrà disposar de la documentació de les característiques i
homologació de la plataforma elevadora i document original signat on consti el nom i el DNI, de la persona que manipularà
la plataforma elevadora, on faci constar que ha rebut la formació adequada per a utilitzar aquest tipus de maquinària i que
la rep en perfecte estat.
6. En cas de desperfectes en el ferm, paviment i altres serveis de la via pública a causa de les presents obres, el/la titular
haurà de fer-se càrrec de la reposició dels mateixos segons directrius dels Serveis Tècnics Municipals per tal d’assolir l’estat
inicial.
7. Les obres i instal·lacions s’ajustaran estrictament a les esmentades en aquest document i l’Ajuntament podrà efectuar les
comprovacions oportunes dels elements i circumstàncies manifestats en aquesta comunicació, i podrà iniciar les actuacions
de responsabilitat que estableixi la legislació vigent.
8. L’admissió d’aquesta comunicació prèvia d’obres no faculta en cap cas per exercir actuacions en contra de la legislació
urbanística i el planejament vigent, ni podrà substituir la llicència d’obres quan aquesta sigui preceptiva d’acord a la
normativa vigent.
9. Les obres s’ajustaran a la normativa en matèria de seguretat i salut segons compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. L’interessat/a tindrà cura de realitzar les obres
amb degudes condicions de seguretat, col·locant durant la nit una llum vermella que serveixi d’advertiment de senyal de
perill. El accidents per negligència seran al seu càrrec.
10. Un cop finalitzades les obres, haurà de presentar el model 902N (Nova construcció, ampliació, rehabilitació, reforma) al
Cadastre, d’acord al que estableix l’article 28, del Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel qual es desenvolupa el Text Refós
de la Llei del Cadastre Immobiliari.
D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer
automatitzat per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació
vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l‘Ajuntament de Xerta. Autoritzo a l’Ajuntament de Xerta, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals
facilitades, així com per a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu interès.

