Qui subscriu adreça aquesta instància al
Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Sant Vicenç dels Horts.



COMUNICACIÓ FINAL D’OBRA

Ref. cadastral:

Número d’expedient:

EMPLAÇAMENT
Nom de la via
SOL·LICITANT
Nom

Codi

Primer cognom / Raó social

Adreça per a possibles notificacions

V01/2015

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | Plaça de la Vila, 1 | 08620 | Tel. 936561551 | CIF P0826300F

Municipi

Codi
Província

Núm.

Escala

Segon cognom
Núm.

Porta

NIF/CIF

Escala

Telèfon

Pis

Pis

Porta

CP

Correu electrònic

REPRESENTANT
Nom i cognoms

NIF

Telèfon

EMPRESA CONSTRUCTORA
Nom i cognoms del / de la representant

NIF

Telèfon

TÈCNIC/A
Nom i cognoms

NIF

Telèfon

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
1. Imprès de comunicació final d’obra
2. Certificat tècnic de final d’obra
3. Certificat tècnic de solidesa per als casos que ho requereixi l’Ajuntament
4. En el cas de locals comercials i altres destinats a desenvolupar-hi una activitat, Certificat de solidesa i
resistència necessària per suportar les càrregues o els esforços a què estigui sotmès l’edifici i el local del lloc
de treball per tal de donar compliment a l’annex I del Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
5. Sol·licitud de transferència bancària de la Tresoreria de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts,
degudament emplenada
6. Fotografies de la via pública
7. Plànols de l’estat final de l’obra en cas que hi hagi modificacions respecte de la proposta inicial
8. Els butlletins de les instal·lacions que hagin estat intervingudes
9. Comprovants i justificants de la gestió de residus
Declaro que les obres han finalitzat en data _____________ i que s’han fet segons la documentació
presentada.
Declaro que les obres han finalitzat en data _____________ amb petites modificacions no substancials,
segons la documentació que s’ hi adjunta.
Signatura

Signatura de l’empresa constructora

Sant Vicenç dels Horts, _____ de/d’___________ de _____
Les dades s'inclouran en un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per a la finalitat indicada, el qual té les mesures de seguretat necessàries d'acord amb la normativa
aplicable que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Podeu exercir el vostre dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en
els termes establerts en la legislació vigent davant del/de la responsable del fitxer de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (pl. de la Vila, 1).

urbanisme@svh.cat

Tel. 93 602 92 12

