
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES PER DESPLEGAMENT 

D’INFRAESTRUCTURES DE SUBMINISTRAMENTS 

(companyies de serveis) 

Dades de qui presenta la comunicació 

Promotor de l’obra : NIF: 

Domicili: a/e: 

Representant: NIF: 

Domicili: 

Adreça electrònica (a/e): Telèfon: 

COMUNICO la realització de les actuacions següents: 

       Aigua   Telecomunicacions       Gas Electricitat  Sanejament

Adreça de l’obra: 

Descripció de l’obra: 

Pressupost de l’obra: 

€ 

Documentació adjunta (*camps obligatoris): 

Memòria valorada/Projecte d’obres (Documents signats per tècnic competent)* 

Assumeix direcció d’obra visat* 

Estudi de seguretat i salut o EBSS * 

Documentació acreditativa de la representació * 

En cas que s’hagi constituït fiança anual a l’Ajuntament, document d’acceptació de 

residus emès per un gestor de residus autoritzat 

Fiança per la reposició de la vorera/calçada 

Autorització del titular del domini públic afectat (**) 

altres autoritzacions sectorials 

(**) en cas que l’obra afecti domini públic municipal i no s’hagi sol·licitat prèviament: 

➢ SOL·LICITO a l’Ajuntament d’Anglès, com a titular de la via pública afectada per les

obres, l’autorització demanial



Manifestació explícita: 

- Que les obres i instal·lacions que s’executaran compliran les normatives urbanístiques i

sectorials, així com tots els requisits exigibles de conformitat amb allò previst a la legislació

vigent.

- Que les dades consignades en aquest formulari són certes i que sóc coneixedor/a de que la

inexactitud, omissió o falsedat de les dades declarades comportarà la ineficàcia de la

comunicació prèvia d’obres i la impossibilitat de realitzar o continuar els actes comunicats.

- Que prenc coneixement de la informació que figura en els annexos 1 i 2 d'aquesta

comunicació prèvia.

Anglès, a _________________ de ________________________ de 202_ 

Signat.- 

Condicions generals de la comunicació prèvia: 

Un cop formulada ja es pot iniciar l’actuació comunicada, sota l’exclusiva responsabilitat de les 

persones titulars. No obstant, s’adverteix que durant el termini d’un mes l’administració podrà 

requerir, si s’escau, el titular de la Comunicació prèvia perquè esmeni la documentació presentada. 

No atorga a la persona titular facultats contràries a l’ordenament vigent. 

S’entén formulada sense perjudici dels drets de terceres persones, sota l’exclusiva  responsabilitat de 

la persona titular, i sense perjudici de les autoritzacions sectorials que puguin ser necessàries. 

No eximeix de les autoritzacions que puguin ser necessàries per part d'altres organismes competents i 

obligatori simultàniament a la presentació de la comunicació prèvia d'obres. 

Les obres s’iniciaran abans d’acabat el termini de sis mesos des de la notificació de la concessió de la 

llicència, i finalitzaran en el termini màxim d’1 any. 

L’interessat podrà comunicar una única pròrroga de 6 mesos abans que hagi transcorregut el termini 

per acabar les obres 

En cas d’haver d’ocupar el carrer amb materials i/o maquinària, serà necessari demanar permís 

d’ocupació de la via pública, indicant la superfície afectada. 

Condicions específiques 

1. En cas de ser necessari, prèviament a l’inici de les obres caldrà aportar a l’Ajuntament d’Anglès,

l’assignació del tècnic titulat com a Coordinador de Seguretat i Salut de les obres.

2. Caldrà avisar la Policia Local amb 48 hores d’antelació a l’inici de les obres i senyalitzar

convenientment el tram de via pública afectat.

3. Caldrà donar compliment al RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i a la Llei 31/1995, de 8 de

novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

4. La proposta d’ubicació de la nova xarxa es realitzarà tenint en compte els següents conceptes:



I. Es respectaran en tot cas les distàncies mínimes entre conduccions i/o canalitzacions de

diferents serveis, essent les que determini la normativa legal vigent. En cas contrari

s’adoptaran les mesures de protecció necessàries, prèvia comunicació als serveis tècnics

municipals.

II. Quan no sigui possible, contemplant com a excepció, es procedirà a la reducció de distàncies

de seguretat mitjançant l’aplicació dels Decrets 120/1992 pel qual es regulen les

característiques que s’han d’acomplir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents

subministraments públics que discorren pel sòl i posteriors disposicions complementàries.

III. No s’acceptaran reposicions asfàltiques amb traçats irregulars de manera que en cas que es

produeix esllavissades a la rasa inicial, caldrà sanejar amb un nou tall paral·lel tot el traçat que

afecti al mateix carrer.

IV. El rebliment de la rasa, tant si s’efectua amb terres producte de l’excavació com amb materials

d’aportació, es farà amb capes de gruix reduït, màxim de 30 cm, que garanteixin amb els

mitjans utilitzats, l’obtenció del grau de compactació mínim exigit que serà del 95% en voreres i

el 98% en calçades de l’assaig proctor modificat.

V. Durant l’execució de les obres es retiraran temporalment de la via pública els materials que

surtin d’obrir la rasa, reduint en la mesura que sigui possible les molèsties als veïns i facilitant

la circulació de vehicles.

VI. Les escomeses dels edificis sempre que sigui possible seran soterrades i entraran directament

a dins l’edifici. En el cas que no sigui possible es contemplarà la integració de la canonada dins

la façana contemplant l’execució d’una regata i un acabat superficial que permeti que no

sobresurti el tub per la façana i quedi integrat amb la façana. En el cas que això no sigui

possible, prèviament a l’execució de l’obra es sol·licitarà la corresponent autorització per part

de l’Ajuntament.

VII. La reposició dels paviments de la vorera s’efectuarà amb les rajoles fixades per l’Ajuntament.

VIII. Caldrà pintar les franges de senyalització dels guals i la resta senyalització viària que quedin

afectats per les obres.

IX. Caldrà facilitar l’accés de forma suficient i segura, en la zona i a les finques afectades per les

obres, així com el trànsit de vianants i de vehicles.

5. No es podran iniciar les obres sense presentar a l’Ajuntament el Full d’assumeix de la direcció

facultativa de l’obra signat per tècnic competent acompanyat d’un certificat de col·legiació.

6. En cas d’ocupació de via pública per acopi de material o altres, caldrà disposar de la preceptiva

Autorització, en la que s’especifiqui la superfície d’afectació i la seva durada prevista.

Informació bàsica de protecció de dades: 

L'Ajuntament d'Anglès amb CIF núm. P1700800D, i domicili en Carrer  d'Avall, 29, 31, 17160 Anglès, Girona, 

tractarà les dades personals facilitades amb la finalitat de gestionar les Comunicacions prèvies d’obres per 

desplegament d’infraestructures de serveis, sent la base que legitima aquest tractament el compliment d'una 

obligació legal.  

En qualsevol cas, l'Interessat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, 

mitjançant petició escrita remesa a dpd@angles.cat . L'Interessat podrà posar-se en contacte amb el Delegat de 

Protecció de Dades (DPO) de l'Ajuntament, en l'adreça de correu electrònic dpd@angles.cat  

Pot consultar la informació ampliada i detallada en la política de privacitat de la pàgina web de l'Ajuntament 

(www.angles.cat).

mailto:dpd@angles.cat
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