
   
Comunicació prèvia per la instal·lació 

d’autoconsum amb energia solar 

fotovoltaica 

AJUNTAMENT DE  
LES BORGES DEL CAMP 
 
 

COMUNICACIÓ PRÈVIA 

 
Dades sol·licitant o empresa  

Nom i cognoms o raó social                                                   NIF / CIF  

 

 
Adreça                                                  Codi postal                Municipi     

 

 
Telèfon                                                 Adreça electrònica  

  

   
Dades representant legal (si n’hi ha)  

Nom i cognoms o raó social                                                    NIF / CIF 

  

 
Adreça                                                   Codi postal               Municipi      

 

 
Telèfon                                                  Adreça electrònica  

  

  

  

Adreça a efectes de notificacions:      del sol·licitant        del representant  

                                                                           

Comunico que executaré les obres d’una instal·lació d’autoconsum amb energia 

solar fotovoltaica amb les següents dades  

 
  Emplaçament de la instal·lació (adreça)                                                  

 
Referència cadastral de l’immoble  

 
Pressupost d’execució de la instal·lació (sense IVA)    

 
  Potència elèctrica de la instal·lació (kW) 

                               
  Habitatge unifamiliar   Edifici plurifamiliar              Altres (especificar)    

 

Aporto la següent documentació  

  
 Memòria tècnica de la instal·lació  

  
 Declaració responsable de l’empresa instal·ladora  
 

      Pressupost detallat de la instal·lació (base imposable de l’Impost sobre construccions    

      instal·lacions i obres ICIO)  

       

       Justificants de pagament de l’ICIO i de la taxa de serveis urbanístics 

 
 

  



  
Declaro responsablement  

 

 

1. Que 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 dades consignades a la comunicació són certes, així com a tota la 

documentació que s’adjunta.  

3. Que les obres s’ajusten al planejament, ordenances i altra normativa 

urbanística aplicable.  

4. Que les obres, de conformitat amb la Llei d’Ordenació de l’Edificació, no 

requereixen de projecte.  

5. Que les obres no s’executen en bens sotmesos a un règim de protecció 

patrimonial cultural o urbanística.  

 

Signatura del sol·licitant o del representant  

A                                                      ,            de /d’                                de 20  

 

 

_____________________________________________________________________ 
D’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter Personal, li comuniquem que les dades facilitades per Vostè, seran 

incorporades en un fitxer  i tractades amb la finalitat de gestionar adequadament la relació administrativa existent, així com per poder realitzar les gestions 

legals oportunes per a la bona fi de l’expedient administratiu. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu del Responsable del Fitxer, AJUNTAMENT DE 

LES BORGES DEL CAMP, amb domicili a la Plaça de l’Església, núm. 3 43350  Les Borges del Camp (Tarragona ). 

Així mateix, posem al seu coneixement els drets que l’assisteixen d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte les dades que consten en el 

mencionat fitxer en els termes establerts en la legislació vigent, podent exercir aquests drets mitjançant escrit dirigit al responsable de seguretat a 

l’adreça anteriorment  indicada. 

 

IL·LTRE. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP 
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