
Autoliquidació
La taxa i/o impost a liquidar per a aquest tràmit de comunicació prèvia és el següent:
 - ICIO: 2.75% sobre el pressupost dels treballs a realitzar (material i mà d'obra, IVA no inclòs). S’aplica una 
bonificiació del 90% sobre aquest impost.
 - Taxa: (en concepte de tramitació de l’expedient): 35€

Adreça:   Codi postal: ....................................................................................................................... ................................

Població (comarca): ..........................................................................................................................................................

Telèfon:  Mòbil: .................................................................................................... ............................................................

Correu-e: ..........................................................................................................................................................................

En/Na: NIF: ..................................................................................................  .....................................................

INSTAL·LACIÓ PLAQUES SOLARS TÈRMIQUES I FOTOVOLTAIQUES

AJUNTAMENT DE VILAFANT
Plaça de l'Ajuntament, s/n
17740 VILAFANT (Alt Empordà) 
972 54 60 20 - NIF: P1723500C
www.vilafant.cat  -  ajuntament@vilafant.cat

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE VILAFANT

En/Na: NIF: ..................................................................................................  ....................................................................
Com a representant de: (només si s’escau)

Dades sol·licitant

Emplenar en cas de voler rebre notificació electrònica

Correu-e:  Mòbil: .................................................................................................... ...........................................................

Situació de les obres

Carrer i núm.:  Ref. cadastral: .................................................................................................... ......................................

Descripció de les obres: ............................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Marqueu la documentació que s’hi adjuntarà (a la instància on enviareu aquest formulari)

  Acreditació de la representació (si s’escau)
 Justificant de transferència d’aquesta autoliquidació
 Pressupost execució material (sense IVA)
 Full de representació signat, amb còpia dels DNI. En el supòsit que sigui una empresa cal presentar escriptura de poders.

 Memòria de la instal·lació, amb explicació del sistema de fixació i amb la col·locació planar a la coberta, 
 i plànol amb la planta acotada, signada electrònicament

Adreça:   Codi postal: ....................................................................................................................... ................................

v22.01

.............................

+ ICIO 2,75%

+ Taxa

Total a liquidar

+ 35€ 

Ha d’ingressar                              en el número de compte corrent de Caixa Bank ES36 2100 8106
1722 0005 9942 de l’Ajuntament de Vilafant, indicant en el concepte el nom del sol·licitant i el
nom del carrer i número. El comprovant s’ha d’adjuntar a la instància de la comunicació.

Cost total de la obra (sense IVA) (Utilitzeu el punt per marcar els decimals)

Instruccions: Formulari optimitzat per a Adobe Reader. (Podeu descarregar-lo gratuïtament        ) 

- Bonificació del 90% de l’ICIO

Atenció, cal descarregar 
aquest fitxer. No l’empleneu 

al navegador.



Autoritzo
Als empleats municipals a entrar a totes les dependències de l’immoble en obres per poder-les inspeccionar

Efectes de la comunicació 
1. La persona interessada resta habilitada per executar l’acte de què es tracti des del moment de la presentació de la
comunicació prèvia i dels documents requerits, sempre i quan les obres s’ajustin a la normativa urbanística i s’hagin pagat
les taxes municipals i l’ICIO corresponent.
2. La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la
documentació preceptiva determinen, amb l’audiència prèvia de les persones interessades, la impossibilitat de continuar
duent a terme l’acte comunicat des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent a les persones afectades,
sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguin (article 74.2 del Decret 64/2014, de 13
de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística - DOGC núm. 6623 de 15.05.2014).
3. L’interessat resta obligat a presentar i facilitar totes les dades que pugui exigir l’Ajuntament de Roses per a la inspecció i
comprovació dels documents esmentats en aquesta comunicació. no es troba en cap de les circumstàncies prevsites a 
l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei, 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions*.

Lloc i data: Signatura:.....................................................................

La persona que signa, declara que les dades indicades són certes i correctes, i sense cap omissió.

Condicions Generals de les obres subjectes al règim de comunicació

* 1. El termini màxim per iniciar les obres és d’un mes i de sis mesos per acabar-les, comptats ambdós terminis des de l’endemà de la presentació 
de la comunicació. Aquests terminis podran ser prorrogables si es reuneixen les condicions previstes a l’article 189 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer 
(DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
2. Aquesta comunicació no dóna dret a exercir cap activitat comercial, industrial, econòmica o empresarial. En aquest cas, s’haurà de comunicar 
l’exercici de l’activitat o disposar de la llicència o autorització corresponent expedida per l’administració competent.
3. S’han de gestionar de manera controlada les terres, els enderrocs, les runes i els residus de la construcció generats en les obres d’enderroc, 
construcció i excavació, d’acord amb l’Ordenança municipal de residus i neteja urbana.
4. Finalitzades les obres, l’interessat ha de disposar d’un certificat de gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats, d’acord amb el Decret 
89/2010 segons el qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC).
5. Ha de complir l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions. 

AUTORITZACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT

HE LLEGIT I ACCEPTO les esmentades condicions

Les dades que ens proporciona a través d’aquest formulari seran introduïdes en un fitxer propietat de l’Ajuntament de Vilafant amb la
finalitat de tramitar la seva sol·licitud de llicència d’obra major. Les seves dades podran ser cedides a tercers únicament pel
compliment d’obligacions legalment establertes. En qualsevol cas, y de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Vostè pot en tot moment, exercir els seus drets d’oposició, accés,
rectificació i cancel·lació, dirigint-se a Ajuntament, 1, 17740 Vilafant (Alt Empordà).

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE VILAFANT
v21.11

Declaro responsablement

1. Que actuo en nom propi i/o en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per tramitar aquesta 
comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
2. Que les obres descrites s’ajusten a la normativa urbanística i a les ordenances municipals.
3. Que, en cas de generar residus, disposo d’un contracte d’acceptació d’enderrocs i residus de la construcció signat pel contrac-
tista i gesr, que garanteix la correcta destinació dels residus d’acord amb la normativa vigent al projecte respecte, si s’escau. - 
Gestor: ........................................................................... Data del contracte: ..........................................
4. Que el contractista de les obres descrites està donat d’alta de l’IAE. Contractista (nom i cognoms/empresa): ............................. 
..................................................................................................
5. Que disposo, en el cas que sigui preceptiu, de l’autorització / comunicació / declaració... sectorial que correspongui (DDGI, 
Agència Catalana de l’Aigua, Unitat de carreteres de l’estat a Girona,...).
6. Que les dades consignades en aquesta declaració són certes i que aporto els documents relacionats a la present comunicació.
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