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ASSABENTAT D'OBRES 

ABANS D'OMPLIR AQUESTA INSTÀNCIA COMPLIMENTEU EL QÜESTIONARI DEL DARRERE 

 

1.- DADES DEL TITULAR  
 

Nom i Cognoms  
 

CIF/NIF  
 

Domicili  
 

Població – CP  
 

Telèfon   Adreça electrònica:  
 

Representant (Només si s’escau) 
 

Nom i Cognoms  
 

CIF/NIF  
 

Domicili  
 

Població – CP  
 

Telèfon   Adreça electrònica:  
 

2.- DADES DE L’IMMOBLE 
 

Emplaçament  
 

Ref. cadastral  
 
 
 

3.- DESCRIPCIÓ DE L’OBRA (marcar el que correspongui)  
□ Reforma de cuina, lavabo, dutxa, bany i/o safareig. 
□ Reparació, substitució o execució de paviments en edificis (soleres de formigó, mosaics, gres de 

terrasses, parquets...) (4) 
□ Reparació, substitució o execució de revestiments interiors (enrajolat, enguixat, arrebossat, 

aplacat, pintat...) (4) 

□ Reparació, substitució o execució de revestiments exteriors (arrebossat, aplacat, pintat...) 
□ Reparació, substitució o instal·lació de fusteria o serralleria (portes, finestres, persianes, baranes, 

reixes...) (1) 
□ Reparació, substitució, execució o eliminació de falsos sostres (2) 
□ Substitució o eliminació d’aparells sanitaris, taulells, mobles de cuina (4)(5) 
□ Reparació, substitució o execució de canonades de desguàs, baixants, i canals; tant interiors com 

exteriors. (3) 
□ Creació o modificació d’instal·lacions interiors (electricitat, fontaneria, telecomunicacions...) 

□ Reparació puntual de cobertes, xemeneies, terrasses, ràfecs, cornises i balcons. 
 

4.- PAGAMENT TAXA ASSABENTAT D'OBRES 
La taxa d’obres s’haurà de fer efectiva abans de sol·licitar la llicència.  
El pagament d’aquests conceptes s’haurà de fer mitjançant ingrés o transferència amb les següents dades: 
 

Taxa assabentat d'obres 40,00 € 

Oficina de destí Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 

Núm. de compte ES17 2100-0069-06-0200000342 

Nom ordenant Nom del contribuent 

Concepte Taxa assabentat d’obres 

 

CONDICIONS SEGONS TIPUS D’OBRES 

(1) Aquestes actuacions no poden modificar les dimensions ni la posició de l’obertura ni afectar la llinda. Cal assegurar-se que l’escombrada de les 

fulles mòbils no envaeix la via pública. Cal que compleixen les condicions de seguretat mínimes, observant les alçades dels elements que fan la 

funció de barana, la separació entre les diferents parts que la conformen i/o els paraments i la resistència a l’impacte. 
(2) En l’execució de nous falsos sostres cal assegurar-se de disposar de les alçades lliures suficients per tal de complir les condicions 

d’habitabilitat aplicables o les alçades mínimes en locals, segons correspongui. Si es tracta d’un local on es desenvolupa una 

activitat, caldrà mantenir les condicions tecnicosanitàries exigibles. 

(3) Les canonades no podran desguassar a la via pública. En cas de xarxa separativa al carrer, caldrà conduir els desguassos a la conducció 

corresponent. 

(4) Si es tracta d’un local o similar on es desenvolupa una activitat, caldrà mantenir les condicions tecnicosanitàries exigibles i les 
alçades lliures mínimes corresponents, segons el tipus d’activitat.  

(5) L’eliminació d’aparells sanitaris en habitatges no podrà suposar la reducció, per sota de les mínimes, de les condicions d’habitabilitat prèvies. 
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CONDICIONS PRÈVIES A LES QUALS ESTÀ SOTMÈS L’ASSABENTAT D’OBRES 

 SÍ NO 

L’edifici, espai o element està catalogat segons el planejament general o 

segons el registre de la generalitat de Catalunya? 

  

La durada de les obres prevista és superior a un mes?   

L'actuació pretén modificar envans o parets variant la distribució interior de 
l'habitatge, local, nau o similar? 

  

Amb l'actuació es pretén adequar un espai per a fer un ús diferent a l'actual 
(garatge/habitatge/local)? 

  

Amb l'actuació es pretén dividir o agrupar habitatges, locals, naus o similars?   

En la finca hi ha iniciat algun expedient de disciplina urbanística?   

La realització dels treballs haurà d’afectar elements estructurals?   

Es vol realitzar una rehabilitació que inclogui diverses actuacions que tenen 
com a fi la reforma general de l’habitatge, local, nau o element similar? 

  
 

Es necessita llicència d’ocupació de via pública o tall de carrer ?   

L'obra que es pretén realitzar està a prop d'una carretera?   

Si heu contestat afirmativament a alguna de les qüestions, NO podeu realitzar el tràmit 
mitjançant un assabentat d’obra i heu de sol·licitar una llicència d’obres 

 
 

CONDICIONS GENERALS 
 

- Cal adjuntar justificant de l’ ingrés de la taxa. 
- El termini màxim de durada d’aquesta autorització serà d’1 mes a comptar de l'entrada i segellat. 
- Cal entendre que aquesta autorització no contempla cap tipus de treballs fora dels especificats. 
- Aquest assabentat no autoritza cap actuació en espais públics, vial, vorera, places, etc. 
- No es pot ocupar ni vorera ni via pública sense la corresponent llicència d’ocupació. En cas de que fos 

necessària la mateixa, l’obra no podrà iniciar-se fins a la concessió de la llicència d’ocupació. 
- El promotor serà responsable i es compromet a portar els possibles residus o runes generades a un gestor 

autoritzat, on seran tractades conforme a la normativa específica en quant a la gestió de residus. 
- Serà responsabilitat del promotor i constructor el prendre les mesures necessàries per garantir el compliment 

de la normativa referent a seguretat i salut a les obres de construcció. 
- Aquesta autorització és sense responsabilitats a tercers, i no substitueix la possible l’autorització de comunitat 

de propietaris, veïns, etc... 

- Si manca alguna dada sol·licitada, es constata la seva falsedat o no s’ha acreditat la representació del 
sol·licitant (caldrà presentar l’autorització, l’escriptura o l’acta de la Comunitat de Propietaris, segons 
correspongui, on consti el seu nomenament vigent), aquesta sol·licitud es tindrà per desistida. 

- Les actuacions en habitatges no poden suposar una disminució de les condicions d’habitabilitat actual, i per 
qualsevol tipus d’edifici, no minvaran les condicions d’accessibilitat i de seguretat prèvies, complint-se les 
normes aplicables. En els locals s’haurà de complir tota la normativa vigent referida a les instal·lacions. 

- El règim d’ assabentat no permetrà en cap cas l’obtenció de drets o facultats contràries a l’ordenament 
urbanístic, ni podrà substituir la llicència d’obres quan aquesta sigui preceptiva d’acord amb l’ordenança 
reguladora. 

- Les obres o instal·lacions s’ajustaran estrictament a les declarades pel sol·licitant en aquest document, sense 
incloure mitjans auxiliars si no estan expressament inclosos, i s’incorrerà en infracció, prevista en l’Ordenança 
d’Obres i al Decret 1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, en el cas d’efectuar qualsevol 
modificació o extralimitació de les mateixes. 

- S’haurà de tenir a mà una fotocòpia d’aquesta instància degudament segellada per l’Ajuntament, en cas 
d’inspecció de les obres per part dels Serveis Tècnics Municipals o de la Policia Local. 

 

  Tinc certificat digital i vull ser notificat electrònicament. 
 
Els sotasignats declaren haver llegit i entès les condicions esmentades. 
 

 El promotor 

 
 
 

 El representant 

    
 

D’acord a la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les 

dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la poss ibilitat 
d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat 

en el Registre de l’Ajuntament de Moià. 


