SOL.LICITUD LLICÈNCIA D’OBRES MENORS
Expedient núm. ______ / 2018 (a omplir per l’Administració)
Interessat ______________________________________________________________________
Amb NIF_______________ domicili ________________________________________________
C.P. ________ Població ________________________________ Tel. _______________________
Representant _________________________________________NIF ______________________
Emplaçament de l’obra:
Carrer/ urbanització
__________
Polígon
Parcel.la

Núm.
Partida_____________________________

Tipus d’obra que sol.licito, descripció :

Pressupost

_______________€

Documentació que adjunto:
•
•

•
•
•
•

Pressupost del constructor que realitzarà les obres.
Nom del constructor ...................................................................................................................
Fotocòpia del plànol d’emplaçament o fotocòpia del rebut de l'IBI.
Croquis en cas de tanca amb detall de mides i materials
Fotocòpia de l’escriptura de la finca (si les obres són en finca rústica)
Autoliquidació : ICIO......................... taxa .............................. total ...................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ocupació via pública



Si
No

Amplada per llargada m2 _______ Durada ___________

Durada ..........................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 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.
2. 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.

Roquetes, a _______________________.

Signatura sol.licitant

IL.LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES.
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.

.

