
                      Registre d’entrada 

                     COMUNICACIÓ  D'OBRES 
 

                           Núm.                   
 

Dades del/la sol·licitant 
Nom i cognoms o raó social 

      

NIF / CIF 

      

Adreça 

      

Municipi  i Codi Postal 

      

Telèfon 

      

Adreça electrònica: 

      

Mitjà de notificació: (fax-correu-altres): 

      

Nom i cognoms representant (si escau): 

      

  Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud 

  En cas de representació, s’adjunta autorització de representació amb la documentació necessària segons legislació vigent. 

Dades de les obres 
Emplaçament i referència cadastral de les obres (carrer, plaça, avinguda, etc. i número) 
      
Número de referència cadastral de la finca: 
      
 
Descripció de les obres a realitzar *¹ (marqueu amb una X el/s concepte/s de les obres que heu de realitzar amb els m2 aproximats) 

 

 CONCEPTE M² 

 

 CONCEPTE M² 

 

CONCEPTE unitats 
 Reforma de cuina        Cel ras d'elements metàl.lics       Instal.lació aigua       

 Reforma de bany        Cel ras de fusta       Instal.lació electricitat       

 Aplacat exterior        Cel ras de cartró-guix       Instal.lació calefacció       

 Picat enguixat        Paviment ceràmic o similar       Instal·lació telec.       

 Picat arrebossat        Paviment terrasso o similar       Altres instal·lacions       

 Arrebossat exterior        Paviment de fusta o similar       

 Arrebossat interior        Paviment de marbre o similar       

 Esquerdejat        Enrajolat       

 Lliscat        Fusteria de fusta (per fulla)       

 Rev. continu monocapa        Arreglar coberta       

 Pintura interiors        Arreglar terrassa       

 Pintura exterior        Arranjaments de patis/jardins       

 Pintura anti graffiti        Construcció de mur*       

 Esmalt sobre fusteria        Construcció porta en mur*       

 
Pintura elements 
metàl·lics 

       Instal.lació de tanca*       

 Cel ras de guix        Instal·lació de porta en tanca*       
 

 Altres (descriure detalladament les obres a realitzar i la superfície)       

 

Davant possibles contradiccions entre l’article 36 del POUM de Fonollosa i l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010 del Text refós de la llei d’Urbanisme, 

s’aplicarà la normativa de major rang i per tant són actes sotmesos a comunicació prèvia: 

a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i 
instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic. 
b) La primera utilització i ocupació dels edificis. 
c) El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial. 
d) La construcció o la instal·lació de murs i tanques. 
e) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública. 
f) La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del 
nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística 
anterior. 
g) Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i 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. 



 
Termini previst d’execució de les obres:       mesos 
 
Ref. Cadastral                                     de Fonollosa 

 
Pressupost estimat execució:       euros 
 
Descripció runes / volum:       m2 

 
 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA: 
  Croquis                                                                                                     Fotografies 
  Certificat / Full d’acceptació de residus d’un gestor autoritzat                 Projecte Tècnic 
  Altres_____________________________________________ 

 
Fonollosa, ............ d ..............................................de ................ 
(signatura del sol·licitant) 
 
 
 
 
D’acord amb l’Ordenança Reguladora de les comunicacions d’obra i les llicències d’obres menors, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en 
data de 18 de setembre de 2014 i publicat al BOPB en data de 9 de desembre de 2014: 
 

 
            PROTECCIÓ DE DADES 
 

D’acord amb l’article 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al  
tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa: 
 

Responsable del 
tractament 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 
Carrer de l’Església, s/n 
08259 FONOLLOSA 

Dades de contacte 
del delegat de 
protecció de dades 

Per a fer consultes, queixes, exercicis de drets i comentaris relacionats amb la protecció de 
dades: 
 
fonollosa@fonollosa.cat 
C/Església, s/n 08259 FONOLLOSA 
Tel.93.836.60.05 

Finalitat del 
tractament 

Poder realitzar la tramitació sol·licitada per l’usuari complint amb les condicions de seguretat i 
confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. 

Temps de 
conservació 

Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.  

Base jurídica Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són 
obligatòries per tramitar la sol·licitud. 

Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers. 
Drets de les persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la 
limitació oposició al seu tractament a través de  
la Seu electrònica www.fonollosa.cat o presencialment al Registre de l’Ajuntament, carrer 
Església, s/n. 
 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tota persona interessada 
tindrà dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular en l’Estat 
membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, 
si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD. 
 
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència  
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
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