
 

.  

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

 

DADES DE L’INTERESSAT/DA - SOL·LICITANT (figurarà com a titular de l’expedient d’obres)  

Nom i cognoms  

 

DNI / Pas. / T.R. 

Domicili  

 

Núm., Pis / Porta 

Població  Província C.P.  

Telèfon  

 

Correu electrònic 

 

 

DADES DEL REPRESENTANT (omplir només en cas de ser diferent a l’interessat/da)   

Nom i cognoms  

 

DNI / Pas. / T.R. 

Domicili  

 

Núm., Pis / Porta 

Població  Província C.P.  

Telèfon  

 

Correu electrònic 

 

 

Qui subscriu formula la sol·licitud a l’Il.lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Subirats i autoritza perquè es 

consultin les dades necessàries per a la resolució d’aquesta petició a les administracions públiques competents.   

 

EXPOSO que desitjo realitzar les obres d’acord amb les dades que relaciono a continuació  

 

Memòria explicativa de les obres           

 

               

 

               

 

               

 

Adreça on es realitzaran les obres (carrer, núm. i nucli)        

 

               



 

Núm. referència cadastral de la finca on es farà l’obra        

 

 

SOL·LICITO que es tramiti aquesta comunicació prèvia d’obres per realitzar les mateixes   

 

 

DOCUMENTACIÓ APORTADA:  

 

 Plànol de situació de la finca 

 Fotografies de la finca   

 Pressupost desglossat i detallat  

 Memòria descriptiva  

 Croquis acotat representatiu de les obres amb 

l’estat actual i final  

 Assumeix del tècnic competent  

 Projecte tècnic  

 

 Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit  

(en marcar aquesta casella s’entén que s’han llegit i s’accepten les condicions del servei de notificacions 

electròniques que es poden consultar a www.subirats.cat/e-notum)   

 

 

Lloc i data de la sol·licitud      Signatura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protecció de dades   

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, 

us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Expedients i procediments municipals, del que  

és responsable l’Ajuntament de Subirats i seran objecte de tractament per gestionar els expedients i procedimen ts administratius 

relacionats amb les competències municipals, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides  a persones físiques i jurídi ques 

públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Subirats, plaça de l’Ajuntament, s/n de Sant Pau d’Ordal . 

http://www.subirats.cat/e-notum

