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Qui subscriu formula aquesta instància al 

Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de 

Sant Vicenç dels Horts. 

 
LLICÈNCIA URBANÍSTICA D’OBRES 
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

 
SOL·LICITANT  

Nom i cognoms o raó social * DNI / NIE / NIF / CIF * 
  

Adreça a l’efecte de possibles notificacions * Núm. * Escala Pis * Porta * CP * 
      

Municipi * Província * Telèfon mòbil * Adreça electrònica * 
    

 Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud. 

REPRESENTANT 
 

Nom i cognoms o raó social DNI / NIE / NIF / CIF Telèfon 
   

Adreça electrònica Telèfon mòbil 
  

 Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud. 

 

EMPLAÇAMENT 
Nom de la via * Núm. * Escala * Pis * Porta * Local * 

      

Referència cadastral de l’immoble * Número d’expedient 
  

(*) Camps Obligatoris 

 
DOCUMENTACIÓ GENÈRICA QUE CAL APORTAR 

Imprès de comunicació final d’obres. 

Certificat de la gestió de residus. 

Full de transferència bancària. 

Fotografies de l’àmbit de l’obra acabada i de l’entorn. 

Altres (en els casos que determini l’Ajuntament). 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓ FINAL D’OBRES 
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DOCUMENTACIÓ ESPECIFICA QUE CAL APORTAR SEGONS EL TIPUS D’OBRA 

TIPUS A 

 

Certificat final d’obra signat pel/per la tècnic/a corresponent. 

Us Built en cas de modificacions durant l’execució. 

Certificat de solidesa, si escau. 

Justificant de presentació de declaració cadastral segons el model 900 D.  

Butlletins o certificacions de les instal·lacions que hagin estat intervingudes. 

 

OBSERVACIÓ: A excepció de les obres del tipus A subjectes a la tramitació de la comunicació prèvia de 
primera ocupació i utilització dels edificis i construccions. 

TIPUS B 

 

Certificat final d’obra signat pel/per la tècnic/a corresponent. Us 

Built en cas de modificacions durant l’execució. 

Certificat de solidesa, si escau. 

Justificant de presentació de declaració cadastral segons el model 900 D.  

Butlletins o certificacions de les instal·lacions que hagin estat intervingudes. 

 
TIPUS C 

 

Documents GR-1, GR-2 i GR-3, diligenciats i segellats degudament per una entitat d'inspecció i control 
(EIC). 

Certificat de la retirada dels fonaments de la grua torre. 
Altres (en els casos que determini l’Ajuntament). 

 
 
Declaro que les obres han finalitzat en data i que s’han fet segons la 

documentació presentada. 

  Declaro que les obres han finalitzat en data amb petites modificacions no 
substancials, segons la documentació que s’hi adjunta. 

 

Informació sobre el tractament de dades personals 

En compliment del disposat en el RGPD, de 27 d'abril de 2016, i la LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre, se l'informa que les dades facilitades seran tractades per 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts amb NIF P0826300F situat en Plaça de la Vila, 1, 08620 Sant Vicenç dels Horts, amb telèfon 936561551, adreça de correu-
e ajuntament@svh.cat i del delegat de protecció de dades dpd@svh.cat. Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar aquesta sol·licitud. Les dades 
personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir les obligacions legals d’acord a la normativa vigent en cada moment. La base legal 
per al tractament de les seves dades és l’exercici dels poders públics. Les dades es comunicaran a les administracions públiques amb competència en la matèria i 
als tercers que prestin serveis auxiliars i necessaris amb relació a la finalitat del tractament. Se l’informa que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, 
limitació, portabilitat i oposició. Podeu obtenir més informació sobre els seus drets tot acudint a la pàgina web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
https://apdcat.gencat.cat, així com presentar una reclamació davant aquest organisme si ho considera oportú, o posar-se en contacte amb el delegat en dpd@svh.cat 

 He llegit la informació bàsica sobre la Protecció de dades 

Signatura de la persona sol·licitant o representant 

 

 

 

 

 

Sant Vicenç dels Horts, _____ de/d’_______________ de 20____ 
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