Instància – model núm. 19

COMUNICACIÓ PRÈVIA
D’INSTAL.LACIÓ DE TANQUES
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom complet / Raó social:
DNI o NIE / NIF:
Adreça:
Municipi:

CP:

Adreça electrònica:
Telèfon mòbil:

Telèfon fix:

DADES DEL REPRESENTANT1
Nom complet:
DNI o NIE:
Adreça:
Municipi:

CP:

Adreça electrònica:
Telèfon mòbil:

Telèfon fix:

(1) Aquest apartat només cal omplir-lo en cas d’haver-n’hi, i caldrà adjuntar el document que ho acrediti.

ADREÇA ALS EFECTES DE COMUNICACIONS i/o NOTIFICACIONS1
La del sol·licitant

La del representant

Una altra (omplir els següents camps:)

Adreça:
Municipi:

CP:

Adreça electrònica:
Telèfon mòbil:

Telèfon fix:

(1) Indiqueu una única opció.
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MODALITAT ALS EFECTES DE COMUNICACIONS i/o NOTIFICACIONS1
Electrònica (és obligatori haver indicat anteriorment una adreça electrònica).
Correu postal (és obligatori haver indicat anteriorment una adreça postal).
(1) Indiqueu una única opció.

DADES DE L’OBRA QUE ES VOL EXECUTAR
Adreça:
Referència Cadastral:

Descripció:
Pressupost (abans d’IVA):
Contractista:
Tel.

E-mail

DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA
(necessària per legitimar la comunicació)
Plànol, ortofotomapa o croquis de l’emplaçament que permeti apreciar la ubicació i dimensions
en planta de la tanca que es vol instal·lar.
Croquis, fotografia d’exemple o similar, degudament acotats, que descrigui suficientment la
tanca a col·locar i permeti de verificar-ne l’alçada màxima respecte de la rasant del carrer.
Pressupost dels industrials intervinents a l’obra (en cas de no adjuntar cap pressupost real els
tècnics municipals determinaran el pressupost estimat de l’obra i que s’emprarà com a base per
a l’ICIO).
Declaració responsable sobre el coneixement de la normativa urbanística municipal en matèria
de tanques a Arbúcies, degudament signada pel sol·licitant, en que s’indiqui que es respectarà
en tot moment.
Altres (indiqueu quina).
...
...
...
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DECLARO
Veracitat de la documentació aportada.
Que em responsabilitzo de la veracitat dels documents aportats d’acord amb l’article 28.7 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Pagament de la taxa.
Que sóc coneixedor que aquest tràmit està subjecte al pagament de la taxa corresponent (segons
l’ordenança municipal núm. 8) mitjançant la carta de pagament que se’m lliurarà amb el justificant del
registre d’entrada, i que disposo de 5 dies hàbils per fer el pagament a comptar des de la data de
presentació de la sol·licitud.
Pagament de l’ICIO.
Que sóc coneixedor que aquest tràmit està subjecte al pagament provisional de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres corresponent (segons l’ordenança municipal núm. 4) mitjançant
la carta de pagament que se’m lliurarà amb el justificant del registre d’entrada, i que disposo de 5
dies hàbils per fer el pagament a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.
Inici de les obres.
Que sóc coneixedor de què l’Ajuntament disposa d’un termini de 5 dies hàbils per a manifestar
qualsevol disconformitat en relació a l’obra comunicada, quedant legitimat l’inici d’aquesta per la
simple absència de requeriment i sense que sigui necessària cap resolució al respecte.
Abast de les obres.
Que sóc coneixedor de què aquesta comunicació prèvia no em faculta per exercir actuacions que
vagin en contra de la legislació urbanística i/o del planejament vigent ni pot substituir la pertinent
llicència d’obres quan sigui aquest el tràmit preceptiu.
Inspecció de les obres.
Que AUTORITZO als tècnics municipals el lliure accés a l’obra, fins i tot un cop acabada, per tal de
que la puguin inspeccionar.
Arbúcies,

de / d’

de

Signatura,

En el supòsit de no autoritzar l’Ajuntament d’Arbúcies a consultar i verificar les dades mitjançant l’ús de les
plataformes habilitades per les diferents administracions públiques, la persona interessada haurà de comunicar la
seva oposició expressa.
Les vostres dades personals s’incorporaran als fitxers automatitzats de l’Ajuntament d’Arbúcies per a la resolució
d’aquest tràmit, restant prohibit qualsevol altre tractament no previst a excepció de l’ús que l’Ajuntament en pugui
fer per enviar-vos informació oficial o d’interès per al ciutadà, ja sigui en l’exercici de les seves funcions i en el seu
àmbit competencial o bé en qualsevol altre supòsit previst a la normativa vigent.
En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al
registre general de l’Ajuntament d’Arbúcies (Plaça 1 d’octubre, núm. 1) o bé electrònicament a la Seu electrònica
d’aquest Ajuntament (https://www.seu-e.cat/web/arbucies).
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DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL CONEIXEMENT DE LA NORMATIVA
URBANÍSTICA MUNICIPAL EN MATÈRIA DE TANQUES A ARBÚCIES
Jo,
amb DNI/NIE
,en relació a l’actuació per a la qual he
presentat una comunicació prèvia d’instal·lació de tanques,

DECLARO:
Que soc coneixedor de la normativa urbanística municipal relativa a les característiques de les
tanques, ja sigui en el límit entre la meva finca i el vial/s amb què limita, o bé sigui en el límit
entre la meva finca i qualsevol de les finques veïnes limítrofes.
Que em comprometo a respectar aquesta normativa urbanística en tot moment.
Que també soc coneixedor que aquesta comunicació no m’eximeix d’actuar sempre dins dels
límits de la meva propietat, i que la competència i responsabilitat de l’Ajuntament es limita a
aquelles situacions en què la disconformitat dels límits afecti o pugui afectar a espais i/o camins
públics.
Arbúcies,

de / d’

de

Signatura,

RESUM DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA MUNICIPAL APLICABLE EN RELACIÓ A LES
TANQUES PERIMETRALS ENTRE VEÏNS i/o AMB LA VIA PÚBLICA.
SÒL URBÀ
Ordenació tancada amb front a vial:



Les tanques entre solars veïns no podran superar l’alçada de 2 metres mesurats sobre
el nivell natural del terreny en ambdues finques.
En la porció de finca edificable podrà ser opaca al 100%, mentre que en les zones de
patis i jardins no edificables s’aplicarà la normativa pròpia de l’ordenació oberta.

Ordenació oberta:


Les tanques en referència a vials públics s’ajustaran estrictament a l’alineació oficial del
vial, admetent però petites distorsions a causa de la composició estètica.





Hauran de ser de material lleuger o plantades de vegetació. La zona opaca, si existeix,
no podrà excedir de 0,80 metres sobre la cota natural del terreny o sobre la rasant
oficial del carrer.
L’alçada màxima de les tanques en tots els casos serà de 2,00 metres mesurats de la
mateixa forma.

Urbanització La Plana:




Les tanques només podran ser opaques fins a una alçada màxima de 0,40 metres
mesurats sobre la rasant del vial. La resta fins a 1,50 metres es realitzarà amb
elements lleugers.
La part opaca podrà sobrepassar l’alçada de 0,40 metres només si es demostra que és
necessari un mur de contenció per suportar les terres de la parcel·la (casos en que
l’actuació estarà subjecte a un règim de llicència urbanística prèvia).

Urbanització El Mirador d’Arbúcies:


Les tanques hauran de ser de pedra o altre material opac fins a una alçada màxima de
40 centímetres, i la resta fins a 1,60 metres amb vegetació o elements lleugers.

Urbanització Joia del Montseny:


Hi és d’aplicació la normativa que el Pla General fixa per a les zones d’ordenació
oberta.

Urbanització Sector Sud:


Les tanques podran ser d’obra massissa fins a una alçada de 0,45 metres, essent la
resta fins a una alçada màxima de 1,80 metres de composició vegetal o amb altres
materials lleugers i majoritàriament translúcids per tal de no alterar les condicions
naturals de l’entorn.

Urbanització Fogueres de Montsoriu:


Les tanques que puguin ser necessàries podran ser de material opac fins a una alçada
màxima de 80 centímetres, i la resta fins a 1,60 metres amb vegetació o elements
lleugers.

Urbanització El Colls:


Les tanques seran de tipus vegetal i d’una alçària i característiques tals que no
impedeixin el pas normal d’una parcel.la a l’altra amb l’objecte de no modificar les
condicions ambientals de l’entorn.

Polígon Industrial Torres Pujals:


Es recomana el tancament de les parcel·les, que s’haurà de realitzar amb murs d’obra
o altres material opacs fins a una alçària de 80 centímetres. La resta fins a 2 metres
podrà ser amb elements lleugers o vegetació.

SÒL NO URBANITZABLE


Són sempre i en tot cas actuacions subjectes a llicència urbanística prèvia en què
caldrà justificar la necessitat de la tanca i el compliment de la normativa mitjançant la
presentació de la documentació que sigui necessària.

