SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS
DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT
Nom i cognoms / Raó Social
Adreça
Província

Telèfon mòbil

DNI / NIF /NIE/
Passaport
Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi)
Nom i cognoms / Raó social
Adreça
Província

Telèfon mòbil

DNI / NIF /NIE/
Passaport

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

EMPLAÇAMENT DE L’OBRA
Nom del carrer /número / escala / pis / porta
Referència cadastral (Més informació a: http://www.sedecatastro.gob.es )
Ús
Habitatge unifamiliar
Hoteler
Restauració
IndustrialEducatiu
Sòcio-cultural
Serveis tècnics

Habitatge plurifamiliar
Comercial
Recreatiu
Assistencial
Esportiu
Aparcament

Habitatge rural
Oficines i serveis
Magatzem
Sanitari
Administratiu
Agrícola, pecuari forestal

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA

___________________________________________________________________________
Pressupost (sense IVA)

Grup i tipus d’bra:

Superfície obra:

Pressupost:

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL SOL·LICITANT
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Plànol de situació o emplaçament
Plànol de les obres
Memòria descriptiva de les obres
Pressupost de l'obra

Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la liquidació
corresponent a aquesta sol·licitud de llicència d’obres menors. Referència
identificativa liquidació núm.:
………………………………….
Altres: .................................................
DECLARO RESPONSABLEMENT


Les dades consignades en aquesta la comunicació són certes, així com tota la
documentació que s’adjunta.

•

En cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris
per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions
i/o notificacions.

SOL·LICITO
L’atorgament d’aquesta llicència d’obres menors.

Signatura,
______________,

de/d’

___________ de 20____

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
les dades seran incloses al Fitxer expedients municipals de l'Ajuntament de Palafolls, per la gestió
específica de la seva sol·licitud. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació o cancel·lació, en els
termes establerts a la legislació vigent, adreçant-vos a l'Oficina d'Informació i Registre de l'Ajuntament.
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INSTRUCCIONS PER A LA COMPLIMENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
Obres que es poden fer pel tràmit de llicència d’obres menors són:
a) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs
perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
b) Murs de contenció, piscines i pous
c) Reparació puntual d’elements estructurals
d) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva
e) La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin
provisionals o permanents.
f) La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia,
d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació
d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures
relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord
amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de
declaració responsable que s’hi estableix.
g) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial
cultural o urbanística.
h) Els usos i les obres provisionals
i) Els actes següents quan es duguin a terme en sòl no urbanitzable i
urbanitzable no delimitat:
- Les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o
parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la
legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un
projecte tècnic.
- El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
- La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
- La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via
pública.
- La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un
règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment
del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles
d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència
urbanística anterior.
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