
Comunicació prèvia d’obres (Annex II)
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms NIF  

Adreça Codi Postal Població
  

Telèfon       Correu electrònic
 

En representació de
Nom i cognoms   NIF

  

Adreça       Codi Postal Població
   

Telèfon       Correu electrònic
 

Poder atorgats mitjançant

Comunico
Que tinc previst executar les obres que a continuació es descriuen

Aporto la següent documentació

Notificació electrònica

A ,  de  de 

Signatura del sol·licitant        

INICI DE LES OBRES

Les obres incloses en l’annex II de la Ordenança d’obres subjectes a Règim de Comunicació podran iniciar-se en el termini de deu
dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la presentació de la comunicació prèvia, sempre i quan la comunicació reuneixi els requisits
necessaris i s’acompanyi de tota la documentació preceptiva.

CADUCITAT

El termini màxim per a l’inici de les obres incloses en l’annex II és de tres mesos. El termini màxim per a la seva finalització és d’un
any. Ambdós terminis es computen des de l’endemà de la data de presentació de la comunicació a l’ajuntament.

DEVOLUCIÓ DE FIANCES

Les fiances dipositades es retornaran prèvia petició del particular i una vegada efectuada la comprovació que les obres s’han adequat 
a la normativa urbanística. Així doncs, un cop finalitzades les obres, caldrà que sol·liciteu la devolució d’aquestes fiances 
acompanyada dels justificants que acreditin la correcta gestió dels residus generats.

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat Urbanisme responsabilitat d’Ajuntament de Riudoms, i essent la seva
finalitat de Control i atorgament de permisos i llicències d’obres i d’altres activitats. Conforme allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Major, 52 de 43330 Riudoms (Tarragona). Així mateix vostè autoritza a
que l’Ajuntament de Riudoms li remeti correus electrònics informatius a l’adreça designada sobre informació, activitats que considerem que pot ser del seu interès, podent en
qualsevol cas revocar aquesta autorització mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Major 52 • 43330 Riudoms • Tel 977 850 350 / 977 850 888 • Fax 977 851 264
www.riudoms.cat • ajuntament@riudoms.cat

Plànol de situació i emplaçament
Pressupost detallat de l'obra a executar
Justificants de pagament

Altre documentació

Sol·licito poder rebre comunicació electrònicament
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