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COMUNICACIÓ D’OBRES D’INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 
SOLARS FOTOVOLTAICS. 
-Supòsits article 3 grup 3 de l’O
 
 
SOL·LICITANT 
Nom i cognoms/Raó social  
 
 
Tipus via        Nom de la via  
 
 
Municipi    
 
 
Telèfon    Telèfon mòbil
 
 
 
REPRESENTANT¹ 
Nom i cognoms/Raó social  
 
 
       Aporta autorització  
 
Tipus via   Nom de la via  
 
 
Municipi    
 
 
 
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud²
Telèfon mòbil                 
 
 
 
COMUNICO LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ DE PANELLS SOLARS FOTOVOLTAICS PER A LA PRODUCCIÓ D’ENERGIA 
ELÈCTRICA, CONSISTENTS EN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La situació de les obres i/o treballs és:

 

Carrer    

 

Referència Cadastral 

 

 

 

 

 

 

IL·LMA. SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ             
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COMUNICACIÓ D’OBRES D’INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 

Ordenança sobre el règim de comunicació prèvia d’obres

       NIF/CIF/Passaport

     Núm. Bloc 

                  CP              Província  

Telèfon mòbil  Adreça electrònica 

      NIF/CIF/Passaport

  Declara responsablement que disposa d’autorització

      Núm.  Bloc 

                  CP              Província  

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud²     
 Adreça electrònica 

LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ DE PANELLS SOLARS FOTOVOLTAICS PER A LA PRODUCCIÓ D’ENERGIA 
   

La situació de les obres i/o treballs és: 

    Núm1  Núm2 Bloc 

. SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ              
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COMUNICACIÓ D’OBRES D’INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA MITJANÇANT PANELLS 

rdenança sobre el règim de comunicació prèvia d’obres- 

NIF/CIF/Passaport 

   Escala   Pis        Porta 

          País 

NIF/CIF/Passaport 

Declara responsablement que disposa d’autorització 

   Escala  Pis        Porta 

          País 

      SÍ     NO 

LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ DE PANELLS SOLARS FOTOVOLTAICS PER A LA PRODUCCIÓ D’ENERGIA 

 Esc Pis Porta 
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I, a tals efectes, presento la següent 

(en tots els casos): 

 
Declaració responsable signada pel tècnic i  pel  titular o 
part dels dos que són coneixedors de la normativa urbanística vigent.
 
Declaració responsable signada per l’empresa instal·ladora conforme:
 
a) Compleix els requisits normatius pel seu exercici.
b) Està inscrita al Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) o al registre equivalent 

d’una altra Comunitat Autònoma de l’Estat espanyol.
c) No concòrren incompatibilitats legals ni circumstàncies inhabilitants per al desenvolupament de l’exe

professional. 
d) Disposa d’assegurança de responsabilitat civil amb cobertura adient pels riscos en què pugui incórrer i 

que es derivin del seu exercici.
e) Disposa de la documentació acreditativa corresponent.
f) Es compromet a mantenir el compliments dels p

o exercici. 
 
Projecte signat per tècnic competent 
potència <10 kW, sempre que no tingui afectació estructural en el conjunt edif
arquitectònica, i assumpció de direcció facultativa.
 
Certificat d’homologació dels col·lectors.

 

 

 

 

Vilanova del Camí, …………… de 

 

Signatura persona sol·licitant 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONS DE LA COMUNICACIÓ
 
1. El règim de comunicació faculta, únicament i exclusivament, a fer les obres i/o treballs assenyalats, sense que, en 
cap cas, pugui substituir a la llicència d’obres quan aquesta sigui preceptiva. 
2. Les actuacions sotmeses a comunicació s’hauran d’iniciar com a màxim en el termini de dos mesos des de la 
seva presentació i s’hauran de concloure en el termini màxim d’un any. 
3. La correcta presentació de la comunicació prèvia facultarà a la persona 
de l’actuació objecte de comunicació. 
4. En el supòsit que es presenti una comunicació prèvia per una actuació per a la qual s’exigeixi llicència 
urbanística, l’interessat que l’hagi presentat no estarà habilitat per
5. La inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que 
s’acompanyi a la comunicació, així com la no presentació de la declaració responsable, determinarà la 
impossibilitat de realitzar o continuar amb l’obra comunicada. 
6. En el termini d’un mes a comptar des de l’acabament de l’obra, es podrà sol·licitar la devolució de les fiances. 
7. El comunicat d’ obres no autoritza cap ocupació ni afectació de la via públic
càrregues o descarregues puntuals, moviments o implantació de maquinària lleugera o pesada, i actuacions 
similars inherents a l’obra, es requerirà l’autorització corresponent dels Serveis Tècnics mpals. i/o de la Polici
per tal de coordinar, si escau, el trànsit del sector, així com la liquidació de les taxes que corresponguin.
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I, a tals efectes, presento la següent DOCUMENTACIÓ: 

Declaració responsable signada pel tècnic i  pel  titular o promotor de les obres en què es deixi constància per 
part dels dos que són coneixedors de la normativa urbanística vigent. 

Declaració responsable signada per l’empresa instal·ladora conforme: 

Compleix els requisits normatius pel seu exercici. 
inscrita al Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) o al registre equivalent 

d’una altra Comunitat Autònoma de l’Estat espanyol. 
No concòrren incompatibilitats legals ni circumstàncies inhabilitants per al desenvolupament de l’exe

Disposa d’assegurança de responsabilitat civil amb cobertura adient pels riscos en què pugui incórrer i 
que es derivin del seu exercici. 
Disposa de la documentació acreditativa corresponent. 
Es compromet a mantenir el compliments dels punts anteriors, durant la vigència d’aquest reconeixement 

te signat per tècnic competent si supera els 10 kW de potència o, memòria tècnica valorada per a 
potència <10 kW, sempre que no tingui afectació estructural en el conjunt edificatori ni alteri
arquitectònica, i assumpció de direcció facultativa. 

Certificat d’homologació dels col·lectors. 

de ……………………………………………………….. de 20……….

     Signatura del representant

CONDICIONS DE LA COMUNICACIÓ 

1. El règim de comunicació faculta, únicament i exclusivament, a fer les obres i/o treballs assenyalats, sense que, en 
cap cas, pugui substituir a la llicència d’obres quan aquesta sigui preceptiva.  
2. Les actuacions sotmeses a comunicació s’hauran d’iniciar com a màxim en el termini de dos mesos des de la 
seva presentació i s’hauran de concloure en el termini màxim d’un any.  
3. La correcta presentació de la comunicació prèvia facultarà a la persona interessada per a l’execució immediata 
de l’actuació objecte de comunicació.  
4. En el supòsit que es presenti una comunicació prèvia per una actuació per a la qual s’exigeixi llicència 
urbanística, l’interessat que l’hagi presentat no estarà habilitat per executar l’objecte de la comunicació. 
5. La inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que 
s’acompanyi a la comunicació, així com la no presentació de la declaració responsable, determinarà la 

sibilitat de realitzar o continuar amb l’obra comunicada.  
6. En el termini d’un mes a comptar des de l’acabament de l’obra, es podrà sol·licitar la devolució de les fiances. 
7. El comunicat d’ obres no autoritza cap ocupació ni afectació de la via pública. En el cas de talls de carrers i 

gues o descarregues puntuals, moviments o implantació de maquinària lleugera o pesada, i actuacions 
herents a l’obra, es requerirà l’autorització corresponent dels Serveis Tècnics mpals. i/o de la Polici

per tal de coordinar, si escau, el trànsit del sector, així com la liquidació de les taxes que corresponguin.
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promotor de les obres en què es deixi constància per 

inscrita al Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) o al registre equivalent 

No concòrren incompatibilitats legals ni circumstàncies inhabilitants per al desenvolupament de l’exercici 

Disposa d’assegurança de responsabilitat civil amb cobertura adient pels riscos en què pugui incórrer i 

unts anteriors, durant la vigència d’aquest reconeixement 

si supera els 10 kW de potència o, memòria tècnica valorada per a 
icatori ni alteri la configuració 

………. 

representant 

1. El règim de comunicació faculta, únicament i exclusivament, a fer les obres i/o treballs assenyalats, sense que, en 

2. Les actuacions sotmeses a comunicació s’hauran d’iniciar com a màxim en el termini de dos mesos des de la 

interessada per a l’execució immediata 

4. En el supòsit que es presenti una comunicació prèvia per una actuació per a la qual s’exigeixi llicència 
executar l’objecte de la comunicació.  

5. La inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que 
s’acompanyi a la comunicació, així com la no presentació de la declaració responsable, determinarà la 

6. En el termini d’un mes a comptar des de l’acabament de l’obra, es podrà sol·licitar la devolució de les fiances.  
a. En el cas de talls de carrers i 

gues o descarregues puntuals, moviments o implantació de maquinària lleugera o pesada, i actuacions 
herents a l’obra, es requerirà l’autorització corresponent dels Serveis Tècnics mpals. i/o de la Policia Local 

per tal de coordinar, si escau, el trànsit del sector, així com la liquidació de les taxes que corresponguin. 
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CONSULTA DE DOCUMENTS D’ALTRES ADMINISTRACIONS
 
 Autoritzo  No autoritzo
 
L’Ajuntament de Vilanova del Camí a 
administracions públiques, les dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la 
presentació dels corresponents documents que les acrediten i qu
tramitació. 
 
 
CONSENTIMENT I DEURE D’INFORMAR ALS INTERESSATS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
 

He estat informat que aquesta entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la documentació que 

l’acompanya per a la realització d’actuacions administratives. 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable:  Ajuntament de V

Finalitat:    Tramitar procediments i actuacions administratives. 

Legitimació:  Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a 

aquesta entitat. 

Destinataris:  Es cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les 

dades. 

No hi ha previsió de transferències a tercers països. 

Drets:  Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exer

corresponent en aquesta mateixa entitat. 

Conservació dades:  Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals 

que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb 

conservació de la informació. 

Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació. 

 

Dono el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que l’acompanyen puguin ser 

utilitzades per a l’enviament d’informació d’interès general.

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable:   Ajuntament de Vilanova del Camí.

Finalitat principal:  Informar sobre les activitats que es realitzen per l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Legitimació:  Consentiment. 

Destinataris: Es cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les 

dades. 

No hi ha previsió de transferències a tercers països. 

Drets: Accés, limitació, rectificació, 

corresponent en aquesta mateixa entitat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

1) Caldrà justificar l’autorització del representat si és necessària. D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 39/20
d’octubre, caldrà acreditar la representació per presentar sol·licituds, declaracions responsables o comunicacions prèvies aix
com per interposar recursos, desistir d’accions o renunciar a drets. En cas que declareu responsablement que disposeu de 
l’autorització, aquesta us podrà ser requerida en qualsevol moment del procediment. 

 
2) Les persones jurídiques, professionals col·legiats, entitats sense personalitat jurídica i els empleats públics estan obli
rebre les notificacions per mitjans electrònic
electrònica, rebrà un avís SMS i un correu electrònic a l’adreça indicada en la sol·licitud. La notificació per mitjans electrònics es 
considerarà rebutjada si, transcorreguts
tràmit es tindrà per efectuat i el procediment continuarà. El fet de no rebre l’avís no impedirà que la notificació es consid
practicada. El consentiment per rebre n
puguin derivar d’aquesta sol·licitud mentre no es manifesti, si l’interessat és persona física, la voluntat de rebre
(arts 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre).
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CONSULTA DE DOCUMENTS D’ALTRES ADMINISTRACIONS 

No autoritzo 

L’Ajuntament de Vilanova del Camí a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents 
administracions públiques, les dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la 
presentació dels corresponents documents que les acrediten i que són imprescindibles per a la resolució d’aquesta 

CONSENTIMENT I DEURE D’INFORMAR ALS INTERESSATS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

He estat informat que aquesta entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la documentació que 

l’acompanya per a la realització d’actuacions administratives.  

Informació bàsica sobre protecció de dades  

Ajuntament de Vilanova del Camí.  

Tramitar procediments i actuacions administratives.  

Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a 

aquesta entitat.  

Es cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les 

dades.  

No hi ha previsió de transferències a tercers països.  

Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exer

corresponent en aquesta mateixa entitat.  

Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals 

que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb 

conservació de la informació.  

Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació. 

Dono el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que l’acompanyen puguin ser 

s per a l’enviament d’informació d’interès general. 

Informació bàsica sobre protecció de dades  

Ajuntament de Vilanova del Camí. 

Informar sobre les activitats que es realitzen per l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Consentiment.  

Es cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les 

dades.  

No hi ha previsió de transferències a tercers països.  

Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud 

corresponent en aquesta mateixa entitat. 

1) Caldrà justificar l’autorització del representat si és necessària. D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 39/20
’octubre, caldrà acreditar la representació per presentar sol·licituds, declaracions responsables o comunicacions prèvies aix

com per interposar recursos, desistir d’accions o renunciar a drets. En cas que declareu responsablement que disposeu de 
tzació, aquesta us podrà ser requerida en qualsevol moment del procediment.  

2) Les persones jurídiques, professionals col·legiats, entitats sense personalitat jurídica i els empleats públics estan obli
rebre les notificacions per mitjans electrònics. Per conèixer de l’existència d’una notificació al seu nom dipositada a la S

rebrà un avís SMS i un correu electrònic a l’adreça indicada en la sol·licitud. La notificació per mitjans electrònics es 
considerarà rebutjada si, transcorreguts 10 dies des del seu dipòsit a la Seu electrònica, no s’hi ha accedit. En aquest cas el 
tràmit es tindrà per efectuat i el procediment continuarà. El fet de no rebre l’avís no impedirà que la notificació es consid
practicada. El consentiment per rebre notificacions per mitjans electrònics és vàlid a efectes jurídics per a totes les que es 
puguin derivar d’aquesta sol·licitud mentre no es manifesti, si l’interessat és persona física, la voluntat de rebre

d’octubre). 
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consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents 
administracions públiques, les dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la 

e són imprescindibles per a la resolució d’aquesta 

He estat informat que aquesta entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la documentació que 

Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a 

Es cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les 

Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud 

Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals 

que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de 

Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.  

Dono el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que l’acompanyen puguin ser 

Informar sobre les activitats que es realitzen per l’Ajuntament de Vilanova del Camí.  

Es cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les 

oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud 
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1) Caldrà justificar l’autorització del representat si és necessària. D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 
’octubre, caldrà acreditar la representació per presentar sol·licituds, declaracions responsables o comunicacions prèvies així 

com per interposar recursos, desistir d’accions o renunciar a drets. En cas que declareu responsablement que disposeu de 

2) Les persones jurídiques, professionals col·legiats, entitats sense personalitat jurídica i els empleats públics estan obligats a 
s. Per conèixer de l’existència d’una notificació al seu nom dipositada a la Seu 

rebrà un avís SMS i un correu electrònic a l’adreça indicada en la sol·licitud. La notificació per mitjans electrònics es 
10 dies des del seu dipòsit a la Seu electrònica, no s’hi ha accedit. En aquest cas el 

tràmit es tindrà per efectuat i el procediment continuarà. El fet de no rebre l’avís no impedirà que la notificació es consideri 
otificacions per mitjans electrònics és vàlid a efectes jurídics per a totes les que es 

puguin derivar d’aquesta sol·licitud mentre no es manifesti, si l’interessat és persona física, la voluntat de rebre-les en paper. 


