
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRA MENOR 

Ref. Cadastral 
Adreça
PROMOTOR 
Adreça
DNI/CIF TEL.
MÒBIL MAIL
REPRESENTANT 
Adreça
DNI/CIF TEL.
MÒBIL MAIL
ENVIAR A: o PROMOTOR o REPRESENTANT

El declarant comunica la realització dels actes que es detallen a continuació, i 
consistents en: (assenyalar les caselles corresponents) 

REFORMA, MODIFICACIÓ, REHABILITACIÓ O DEMOLICIÓ  
(que no requereixin projecte tècnic ni afectin volum o estructura) 
CANVI D’ÚS (excepte residencial) 
CONSTRUCCIÓ O INSTAL·LACIÓ DE MURS I TANQUES 
COL·LOCACIÓ CARTELL O TANCA DE PROPAGANDA VISIBLE DES DE VIA PÚBLICA 
INSTAL·LACIÓ DE PANELLS SOLARS FOTOVOLTAICS 
(segons art. 9 bis del Decret Legislatiu 1/2010) 
PINTURA O REHABILITACIÓ PARCIAL DE FAÇANA (sense modificar configuració i 
respectant colors fixats per normativa urbanística municipal) 
REPARACIÓ PARCIAL DE COBERTES (sense modificar la seva configuració) 
ACTUACIÓ EN JARDÍ I SOLARS (sense tala d’arbrat ni moviment de terres) 

Pagant una liquidació provisional de: 
Adjuntant la següent documentació: 

• Croquis detallat si s’escau d’estat actual i reformat.
• Pressupost detallat.
• Comprovant de pagament de l’autoliquidació.
• Autorització per a tràmits degudament firmada (si s’escau).

D’acord amb les condicions que es detallen en l’ordenança municipal reguladora 
dels procediments d'intervenció en les obres. 

Castelló d’Empúries, a ____ de _________ de 20__ 

Signat 

Per un pressupost d’execució material de: 



Informació bàsica sobre protecció de dades:  

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) us informem que 
les dades consignades en aquest document seran incorporades al tractament: Serveis Tècnics 

Responsable del tractament:  Ajuntament de Castelló d’Empúries. Pl Joc de la Pilota, 1   17486 Castelló 
d’Empúries  

Finalitat del tractament: Gestió de llicències i permisos de caire tècnic 

Legitimació:  El tractament és necessari per al compliment de les finalitats atribuïdes a 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (art 6 RGPD)  

Persones destinatàries: Les vostres dades no se cediran a tercers, excepte obligació legal 

Termini de conservació de les dades: Un cop gestionat el tràmit es conservaran com a part del procediment 
administratiu el termini que indiqui la legislació vigent  

Drets de les persones interessades:  Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al seu 
tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça 
de l’Ajuntament o mitjançant correu electrònic a ajuntament@castello.cat (art 15 
a 22 RGPD)  

Informació addicional:  Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al 
web municipal  

Consentiment per al tractament de dades:  

Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada 

Signatura 

SI  

NO 
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