
  
Ajuntament de Forallac 

  

 

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS 
FOTOVOLTÀIQUES 

 

 
 
 
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) 



  
Ajuntament de Forallac 

  

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) 

 

 

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  de 20    

 

 

 
 
 
 
 
 
 

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us 
comuniquem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer propietat de l’Ajuntament de Forallac. La 
finalitat del qual és la gestió dels expedients d’activitats sotmesos a règim d’intervenció administrativa. Podeu 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit al Registre General de 
l’Ajuntament de Forallac, adreça Parc de l’U d’Octubre de 2017.  17111 – Vulpellac (Girona) , adjuntant còpia del 
document d’identitat. 
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