
 

 
 

ANNEX 1 

TRÀMIT ACTUACIONS D’URGÈNCIA 
(actuacions d’urgència de protecció de façanes, 

mitgeres i d’altres elements constructius per evitar 
danys a persones o coses) 

 
Dades del sol·licitant * 
Nom i cognoms*: CIF/NIF*: 
  
Domicili per a notificacions (tipus de via, nom i núm.)/ Municipi*: Codi postal*: 
  
Adreça electrònica*: Telèfon:  
  
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit: *                         Sí                 No  
En el cas que sigueu una persona jurídica o una persona física en exercici d’una activitat professional esteu obligats a 
relacionar-vos amb l’Administració per mitjans electrònics  (art. 14 Llei 39/2015).  
 

Dades del Tècnic/a 
Nom i cognoms/titulació*: Núm. de col·legiat*: 
  
Adreça per a  notificacions (tipus de via, nom i núm.) /  Municipi: Codi postal: 
  
Adreça electrònica*: Telèfon:  
  
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit*:                          Sí                 No  
En el cas que sigueu una persona jurídica o una persona física en exercici d’una activitat professional esteu obligats a 
relacionar-vos amb l’Administració per mitjans electrònics  (art. 14 Llei 39/2015).  

Identificació de l’obra 
Emplaçament  (tipus de via, nom i núm.)* Referència cadastral * 
  
 
Descripció de l’obra (Marcar el que correspongui) 

  Apuntalament provisional                          
  Elements de protecció en façana. Descripció:  
  Retirada dels elements inestables 
  Altres actuacions:: 

 
Documentació adjunta 

  Descripció de l’actuació*                            Pressupost*     
  Fotografies*                                                Assumeix de la direcció de les obres* 

   
Termini execució de les obres 
D’acord l’art. 73.1 del Decret 64/2014, les comunicacions prèvies relatives a l’execució d’obres no són vàlides si no 
indiquen els terminis màxims per començar-les i acabar-les 

 
Data d’inici: * / / Termini màxim finalització: *  / / 

 (dia / mes /any)  (dia / mes /any) 
 
Pressupost 

 

Pressupost execució material (IVA no inclòs): *   
 
 

Adrian Valls




 

 
 

Condicions d’execució de les actuacions d’urgència 
 

− Les actuacions s’han d’executar amb caràcter urgent i immediat, sota la direcció tècnica corresponent, per 
tal d’evitar danys a les persones o coses. 

− A la finalització dels treball,s caldrà presentar per registre d’aquest Ajuntament, fotografies i  acta final de les 
obres signada per un tècnic/a competent, indicant que amb aquests treballs es considera que s’han finalitzat 
els treballs per evitar qualsevol perill.  

− Si s’escau, indicar, que s’ha donat compliment a les mesures cautelars urgents segons l’ordre d’execució 
dictada.  

− En cas que siguin necessàries altres actuacions, caldrà sol·licitar la corresponent llicència o comunicació 
d’obres, segons correspongui, en un termini no superior a   SIS MESOS. 

− Els elements instal·lats com a mesures cautelars, s’han de mantenir en bon estat per garantir la seva 
efectivitat.  

 
I als efectes oportuns es signa, 
 
Sant Joan Despí, de/ de                       de 20 
 
SIGNATURA SOL·LICITANT                                                                                                     SIGNATURA TÈCNIC/A                                    
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base jurídica del tractament  informació bàsica sobre el tractament de dades personals. 
Base jurídica: missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal. Responsable: Ajuntament de Sant Joan Despí. 
Finalitat: Garantia interna i externa dels documents que es presenten a l'Ajuntament i dels documents oficials que s'envien a altres òrgans o a 
particulars. Exercici de drets dels interessats: accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament adreçant 
la seva sol·licitud, adjuntant fotocòpia del seu document oficial d’identificació, al Registre General de l’Ajuntament - Oficina d’Atenció Ciutadana a 
l’adreça camí del Mig, 9 - 08970 Sant Joan Despí o telemàticament mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament https://www.seu-
e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica 
Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”  al web www.sjdespi.cat – Protecció de dades.  
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