SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR
Expedient núm. ______ / 2018(a omplir per l’Administració)
Promotor ___________________________________________________ NIF ___________________
Representant _________________________________________ NIF __________________
domicili _____________________________________________CP-Població________________
Tel. ___________________________Adreça electrònica ______________________________
Notificació _____________________________________________________________________
Emplaçament de l’obra:
Carrer/ urbanització
Referència cadastral:

____

___ Núm._______________________

Tipus d’obra que sol·licito:
Descripció de l’obra:

Pressupost

___________________€

Documentació que adjunto a la sol·licitud:
 Uns exemplar del Projecte visats pel Col·legi Oficial corresponent.
 Full d’assumeix de direcció d’obra (Arquitecte/enginyer)..............................................................
 Full d’assumeix de direcció d’execució (Aparellador) ...................................................................
 El projecte d’infraestructures de serveis de telecomunicacions
 Nom del contractista.....................................................................................................................
 Models d’estadística (original).
 Dues fotografies del solar o edifici vist des de dos angles diferents.
 Contracte amb un gestor de residus autoritzat.
 Certificat d’aprofitament urbanístic i certificat de l’autor del projecte conforme el mateix s’ajusta
al certificat.
 Resta de documentació segons art. 28 de les Normes Urbanístiques del PGOU.
 Autoliquidació: Impost....................................
Taxa .......................................
SOL·LICITO, que s’atorgui la llicència d’obres sol·licitada. Em responsabilitzo de comunicar a
l’ajuntament, qualsevol modificació que es produeixi al projecte, així com el seu inici i l’acabament
de les obres.
1.
2.
3.

Quedo assabentat/da de que la present sol·licitud no autoritza en cap cas a iniciar les obres, fins a l’obtenció de la
corresponent llicència i la liquidació dels drets corresponents.
L’Ajuntament, en qualsevol cas, pot sol·licitar tota la documentació necessària amb la finalitat que les llicències
d’obres es concedeixin amb coneixement de totes les circumstàncies i amb les màximes garanties tècniques.
La llicència d’obres podrà atorgar-se sense perjudici de les autoritzacions preceptives d’altres organismes de
l’administració competent (carreteres, junta d’aigües, ...) a sol·licitar per l’interessat.

Roquetes, a _______________________.

Signatura sol·licitant

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES.Tingueu en compte que per ocupar la via pública cal demanar llicència oportuna.
Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran incorporades al fitxer de urbanisme, responsabilitat de l'AJUNTAMENT DE ROQUETES, amb la finalitat de coordinar la
política d’urbanisme. Conforme allò disposat als articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, li informem que pot
exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament dirigint-se a l'avinguda Diputació s/n, 43520 Roquetes (Tarragona) o bé, enviant un correu electrònic a
ajuntament@roquetes.cat.

.

