
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES MÍNIMES EN FAÇANES I MITGERES 
(No vàlida per actuacions al Nucli Antic i entorn de protecció del BCIN, béns catalogats o en sòl no

urbanitzable) 
DADES DEL SOL·LICITANT: 

Nom i cognoms/ Raó Social: DNI/NIF/NIE: 

Correu electrònic: Telèfon 

REPRESENTANT (si n'hi ha cal adjuntar el document d’atorgament de representació) 

Nom i cognoms : DNI/NIF/NIE: 

ADREÇA DE NOTIFICACIONS 

Carrer i número:           Municipi: 

Correu Electrònic:   Telèfon: 

DADES DE LES OBRES 

Emplaçament :   

Referència cadastral : 

Descripció de les obres que es volen realitzar (indicar la superfícies d’actuació): 

TIPUS D’OBRES (Marcar les caselles corresponents a les obres a realitzar i la documentació a 

aportar obligatòriament) 

PRESSUPOST (€) IVA EXCLÒS 

Actuació en acabat de façana ( exterior o interior )o mitgera: 

Pintar Tipus material i color (RAL): 

Arrebossar 

Aplacats 

Canviar fusteria i/o serralleria, sense modificar les dimensions originals. 

Canviar o instal·lar elements no estructurals a la façana (persianes, estenedors...) 

Reparar o substituir recollida d’aigües pluvials 

Instal·lació d’aïllament exterior en mitgera o façana (per mi és Obra menor) 



 
 
DOCUMENTACIÓ GENERAL I OBLIGATÒRIA QUE S’ADJUNTA (marcar amb una creu): 

 NIF (en cas de presentar presencialment la comunicació) 

 Autorització del representant 

 Fotografies de la  façana o espai on es pretén d’actuar (mínim 2 des de punts de vista 

diferents )  

 Pressupost 

 Documentació en cas d’instal·lació d’una bastida de 6 metres d’alçada x 8 m entre 

recolzaments. 

 Pla de muntatge, ús i desmuntatge de la bastida 

 

DECLARO: 

1) Que aquesta obra (MARCAR): 

 

 Es fa en sòl urbà.  

 No afecta a un edifici catalogat. 

 L’immoble no es troba inclòs en l’àmbit del Nucli Antic d’Anglès o el seu entorn de protecció. 

 Les obres s’ajusten estrictament a la descripció abans detallada. 

 Les façanes  s’ajustaran a les següents determinacions establertes en l’article 89.5 de la 

Normativa del POUM: 

a) Les façanes es tractaran amb acabats propis, prohibint-se deixar vista l’obra aparellada 

per ser recoberta. 

b) Es prohibeixen expressament els remolinats, revocats o arrebossats sense pintar en 

façanes exteriors. 

c) No es permeten tractament de façanes amb colors que no guardin relació d’harmonia 

amb el conjunt.  

d) A la façana de cada edifici el propietari està obligat a col·locar el número corresponent de 

carrer.  

e) Les arestes de les obertures i finestres, sens perjudici del què disposa la Compilació de 

Dret Civil Català en matèria de servituds, es separaran com a mínim 0,40 metres del pla 

de la paret mitgera. Si les parets formen un angle agut, la distància mínima entre les 

obertures i finestres i la línia d’unió d’ambdues parets ha de ser d’un metre.  .  

 Les mitgeres s’ajustaran a les següents determinacions establertes en l’article 89.6 de la 

Normativa del POUM: 

a) Totes les mitgeres vistes es tractaran amb materials i acabats propis de façana. Es 

prohibeixen els envans pluvials vistos, la col·locació de plaques ondulades, així com 

l’aïllament descobert.  

b) En la creació d’una mitgera, sigui de nova edificació o d’una ja existent i que quedi 

consolidada per les obres realitzades, el propietari que demani la llicència que origina la 

creació de la mitgera, estarà obligat a donar-li tractament  de façana, a tots els casos i a 

càrrec seu.  

c) En aquells casos en què la mitgera s’edifiqués de manera immediata, sigui perquè s’ha 

sol·licitat el corresponent permís d’obres o es vagin a iniciar les obres de la finca veïna, 

s’exonerà de donar acabat de façana a la mitgera que no quedi vista. Les façanes i 

mitgeres es conservaran en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.  

 

2) Que com a titular d’aquesta comunicació assumeixo la responsabilitat del compliment de la 

normativa vigent. 



3) Que he llegit i compleixo amb totes i cadascuna de les condicions que s’estableixen en aquest

règim de comunicació prèvia i que les obres s’ajusten als casos establerts en el qüestionari

adjunt.

4) Que autoritzo a l’Ajuntament d’Anglès a consultar i verificar les dades assenyalades a les

corresponents administracions, per tal de comprovar que es compleixen les condicions

requerides per accedir a l’objecte d’aquesta sol·licitud i per revisar-les fins a l’extinció de la seva

vigència.

5) Que estic obligat a comunicar a l’Ajuntament d’Anglès qualsevol variació que pogués produir-se

d’ara en endavant i a facilitar tota la informació que em sigui requerida, d’acord amb la normativa

vigent.

Signatura 

Anglès,        de             de 20 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 d’obres mínimes en 

façanes i mitgeres, 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


 
 

CONDICIONS DE LA COMUNICACIÓ 

Sobre la comunicació prèvia: Segons l'Ordenança Municipal d'Intervenció Administrativa en actes 

d'edificació i ús del sòl (BOP de Girona núm.120,  de 23/06/2017), el termini per a executar i 

finalitzar les obres és de sis mesos, a comptar de la data de presentació de la comunicació. Si en 

aquest termini no s’ha finalitzat les obres, caldrà efectuar una nova comunicació. 

La comunicació resta formalitzada únicament amb la presentació de la documentació que li 

correspongui en cada cas, essent innecessària qualsevol resolució o acord al respecte, excepte en els 

casos denegatoris de la mateixa. 

Condicions jurídiques: Aquesta comunicació s’efectua salvant el dret de la propietat i sense perjudici 

de tercers, segons l’art. 73 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, així com dels 

drets de servitud, de llum i vistes regulats per la jurisdicció civil. No cal acreditar la titularitat de 

l’immoble davant l’Ajuntament, tret que es pugui afectar la protecció i la garantia de béns de titularitat 

pública. El tràmit de comunicació prèvia no exclou els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o 

penals en l’exercici de les seves activitats. 

Resten excloses del règim de comunicació prèvia les obres mínimes que afectin a edificis inclosos en 

el Catàleg de béns a protegir del municipi així com aquelles que afectin a edificacions i/o 

construccions situades en sòl no urbanitzable. 

Terminis: L’Ajuntament disposa del termini de 10 dies per a manifestar qualsevol disconformitat amb 

la comunicació prèvia per la qual cosa, en absència de qualsevol requeriment i sense necessitat de 

cap resolució, l’actuació comunicada quedarà legitimada i podrà realitzar-se sempre i quan sigui 

conforme amb la normativa aplicable. 

Si la sol·licitud no reuneix els requisits necessaris o manca la documentació preceptiva, s’atorgarà a 

l’interessat un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació del requeriment, 

amb l’advertiment que de no fer-ho se’l tindrà per desistit de la seva petició així com que no està 

habilitat per executar l’acció comunicada i que cometrà una infracció urbanística en cas que l’executi. 

Passats 10 dies des de la notificació del requeriment sense la presentació de la documentació 

requerida es procedirà a declarar el desistiment de l’actuació comunicada mitjançant resolució que 

caldrà comunicar a l’interessat. 

En el supòsit de que es presenti una comunicació prèvia per una actuació en realitat sotmesa al règim 

de llicència urbanística municipal, l’Ajuntament disposarà d’un termini de 10 dies hàbils per a dictar la 

corresponent resolució declaratòria de la manca d’efectes de la comunicació prèvia tot requerint a 

l’interessat per tal de que presenti la sol·licitud de llicència urbanística que li correspongui, advertint-lo 

que no està habilitat per executar l’acció comunicada i que cometrà una infracció urbanística en cas 

que l’executi. 

En cap cas la comunicació prèvia no faculta a l’interessat per exercir actuacions que puguin anar en 

contra de la legislació urbanística i/o del planejament vigent, ni podrà substituir a la llicència d’obres 

que li correspongui quan aquesta sigui preceptiva. 

Gestió de runes: Els actes subjectes a comunicació resten exempts, excepte en casos degudament 

justificats, de l’acció de dipositar fiances per a la gestió dels residus de construcció i per a garantir la 

reposició dels elements de la via pública que puguin resultar afectats. 

Ocupació de la via pública: Quan l’execució de l’obra comporti una ocupació o afectació de la via 

pública caldrà tramitar la corresponent autorització al departament de Serveis Tècnics. 

Inspecció de les obres: L’Ajuntament podrà portar a terme, inspeccions per a comprovar que les obres 

s’ajusten a les condicions establertes en el document de la comunicació prèvia, mitjançant el seu 

personal tècnic. El titular està obligat a tenir la present comunicació prèvia a l’obra en tot moment 

durant l’execució de les obres. 
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