
Ajuntament d’Alcúdia 
Urbanisme – Llicències d’obra 
Carrer Major, 9 –07400 Alcúdia- Mallorca 
ajt@alcudia.net      http://www.alcudia.net 
tel: 971 89 71 05    Fax: 971 54 65 15 

 

         Núm. ___________ 
 
COMUNICACIÓ PRÈVIA PER REALITZACIÓ D’OBRES, que no necessiten redacció de projecte 
segons el previst a l’article 2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre , d’ordenació de l’edificació 
 
TITULAR: 
 
Nom i llinatges 

 
NIF 

 
En representació de 

 
NIF 

 
ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS: 
 
Carrer/Avinguda 

 
Localitat 

 
Municipi 

 
Provincia 

 
CP 

 
Telèfon 

 
Fax 

 
Adreça electrònica 

 
EXPOSA: 
Primer.- De conformitat amb el prescrit a l’article 136 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i 
ús del sòl i tenint intenció de realitzar  unes obres que no requereixen la redacció de projecte 
conforme el que preveu l’article 2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, es realitza comuniciació 
prèvia a aquest Ajuntament d’inici conforme a les dades que figuren a aquest document. 
 
 
 
Obres a realitzar 

 

 
Emplaçament 

 
Rfa. cadastral 

 
Data d’inici (mínim un dia d’antelació) 

 
Termini d’execució (màxim 6 mesos) 

 
Pressupost 

 
Segon.- Que s’adjunta la següent documentació a la present comunicació: 

o Plànol de situació de les obres, extret del planejament municipal viget. 
o Memòria descriptiva de les obres a realitzar. 
o Plànol de l’estat actual i plànol de les modificacions a realitzar, indicant les zones 

afectades. 
o Fotografies. 
o En el seu cas, autoritzacions sectorials legalment exigibles. 
o Pressupost desglosat per partides. 
o Per a la col�locació de bastides i grues s’ha de presentar el nomenament d’una direcció 

facultativa competent, mitjançant document signat i visat pel Col�legi Oficial correspondent. En el cas de requerir, de 
conformitat amb l’article 4 de RD 1627/97, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i saltut a les obres en 
construcció, Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat, redactat per Tècnic competent i visat pel Col�legi 
Professional corresponent. 

o Nomenament d’empresa constructora, segons document facilitat per l’ajuntament. 
o Justificant de l’abonament de TAXA i ICIO. 

 
Alcúdia, ________________ 

 
 
(Signatura del titular) 
 

 
SRA. BATLESSA PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D’ALCUDIA. 


