
 
                            

                                                    AJUNTAMENT DE LA REIAL VILA 
                                                            DE 

                                      MÓRA LA NOVA 
 
 

C . Major, 88  43770 MÓRA LA NOVA (Ribera d’Ebre)  –  Tel. 977 400 347   Fax 977 414 274   –  CIF  P4309500I   -  wwww.moralanova.cat  –  e-mail: ajuntament@moralanva.cat 

 

 COMUNICACIÓ OBRES MENORS (que no requereixen projecte) 
 

IDENTIFICIACIÓ SUBJECTE PASSIU 
Cognoms i nom / Raó social 
 

NIF / CIF 

Nom sentit (1):  

Carrer / Pl / Av / Altres 
 
 

Núm. Planta Esc Porta Telèfon 

Municipi 
 

Codi Postal e-mail 

 

(1)  Aquest espai s’ha d’emplenar en cas que la persona trans* (transsexual, transgènere) o intersexual, s’identifiqui amb el nom sentit 
DADES DEL REPRESENTANT (si s’escau) 
Cognoms i nom / Raó social 
 
 

NIF / CIF 

Nom sentit (1):  
 
 

Carrer / Pl / Av / Altres 
 

Núm. Planta Esc Porta Telèfon 

Municipi 
 

Codi Postal e-mail 

 
 

DADES DE L’OBRA 
Descripció d’obra 

 
 
 
 
 
 
 
Nota: S’adjunta ANNEX de medició d’obra i materials (si s’escau) 

Carrer / Pl / Av / Altres 
 

Núm. Planta Esc Porta Referència cadastral (no obligatori) 
 

Ús principal de l’edifici (Unifamiliar, Plurifamiliar, magatzem, hoteler, comercial, etc) 
 

Data inici de les obres Pressupost  estimat de l’Obra 
€ 

Ocupació de la via pública 
                                                       □   SI               □  NO   

Omplir en cas d’ocupació via pública 
                                                                         _________ M2          ______    dies 

 

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 

□  Autoliquidació ICIO (Import total ICIO + TAXA) 

□   Pressupost  

□   Altres (Especificar:   _____________________________________________________________________________________ ) 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

 Que les obres compleixen els requisits establerts per la normativa urbanística. 

 Que les obres a executar són compatibles amb el planejament urbanístic del municipi. 

 Que les dades consignades a la declaració són certes. 

 Que tinc acreditada la representació de l’interessat (si s’escau). 

 Que la gestió dels residus es dipositaran en un gestor autoritzat, per la qual cosa al finalitzar les obres 
presentaré a l’Ajuntament un justificant d’haver-les dipositat en gestor autoritzar o en l’abocador de 
runes municipal (en aquest cas, adjunto model corresponent). 

 Punts full revers 
 

SIGNATURES 

L’interessat El representant 

DATA 
                 Dia _________     Mes ______________________  Any _________ . 
 

 
IL.LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA  
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AUTORITZO 
 

L'Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el compliment de les condicions requerides per 
a l'exercici de l'activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència. 

 
CONDICIONS GENERALS PER LA REALITZACIÓ DE LES OBRES EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ PREVIA  
 

La present autorització s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers, i no cal acreditar la titularitat de l’immoble 
davant l’Administració, tret que es pugui afectar la protecció i la garantia de béns de titularitat pública. 
 

El règim de comunicació faculta per a l’exercici de l’actuació objecte de la mateixa, sempre i quan no contradigui la legislació urbanística i el 
planejament urbanístic vigent. 
 

Si la comunicació no reuneix els requisits exigits per la normativa aplicable, l’Ajuntament li requerirà a la persona interessada perquè esmeni la 
documentació en el termini de 10 dies hàbils, advertint-se que mentre no presenti la comunicació i els documents preceptius, no podrà dur a 
terme l’actuació proposada.  
 

Si en el termini d’un mes a comptar de la presentació de la comunicació, l'Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat, 
l'actuació comunicada queda legitimada. 

 
TERMINIS 
 

La presentació d’aquesta comunicació d’obres habilita per iniciar les obres en un termini de 12 mesos i una vegada iniciades habilita per a 
l’execució de les mateixes en el termini de 18 mesos des de la data d’inici de les mateixes. Aquests terminis són prorrogables. 
 

Els terminis esmentats es prorroguen per la meitat si la persona interessada ho comunica abans que hagin transcorregut els mateixos. 
 

Si transcorren els terminis màxims indicats en una comunicació prèvia per començar o acabar les obres, incloses les seves pròrrogues 
respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades, la persona interessada resta inhabilitada per començar-les o continuar-les, segons 
correspongui, sens perjudici que pugui presentar una nova comunicació prèvia. 

 
HORARIS 
 

Els horaris de treball, límits sonors i demés conceptes de respecte als altres, s’ajustaran als establertes la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica, que disposa: que  l'horari de treball estarà comprès entre les 8.00 hores  i les 20.00 hores, de dilluns 
a dissabte, excepte festius (art. 15.3). 

 
SEGURETAT A L’OBRA 
 

Tots els treballs es realitzaran de conformitat amb les mesures de seguretat i salut per a les obres de construcció en general que defineix el 
R.D. 1627/97, de 24 d'octubre. 

 
ANNEX COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES – PROJECTE TÈCNIC 
 

D'acord amb el Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística resten excloses de la comunicació prèvia les obres que requereixen projecte 
tècnic atès que fan referència al procés de l'edificació comprès en l'àmbit d'aplicació de la legislació sobre ordenació de l'edificació.  
 

En aquest sentit l'art 2 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació acorda que tenen la consideració d'edificació i requereixen projecte les següents 
obres:  

a) Les obres d'edificació de nova construcció, llevat aquelles construccions d'escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de forma 
eventual o permanent, caràcter residencial ni públic i que es desenvolupin en una sola planta.  

b) Les obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que alterin la configuració arquitectònica dels edificis, entenent com a tal les que tinguin 
caràcter de intervenció total o parcial que produeixin una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria, o el conjunt del sistema 
estructural, o tinguin per objecte canviar els usos característics de l'edifici.  

c) Obres que tinguin el caràcter de intervenció total en edificacions catalogades  o que disposen d'algun tipus de protecció de caràcter ambiental o 
històric artístic, regulat a través de normes de rang legal o document urbanístic i aquelles altres de caràcter parcial que afecten elements o parts objecte 
de protecció.  

 

Altrament, també requeriran projecte tècnic, d'acord amb el Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística,  les sol·licituds de llicència 
urbanística que facin referència a altres supòsits d'implantació d'obres o d'ampliació, reforma, rehabilitació o enderrocament total o parcial de 
les obres existents quan afectin:  

a) Els fonaments o els elements estructurals.  
b) El volum o les superfícies construïdes. 
c) L’ús urbanístic. 
d) El nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent.  
e) Els elements objecte de protecció dels béns catalogats subjectes a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.  

 
 
INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Les dades de caràcter personal que heu facilitat seran tractades i incorporades en un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Móra la Nova. D’acord amb allò 
establert en els arts. 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que podeu exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: C/ Major, núm. 88, 43770 Móra la Nova (Tarragona). 


