Sol·licitud de llicència d’obres menors
Nom i cognoms

DNI

En representació de

DNI

Domicili (carrer, plaça...)

Núm.

Pis

Població

CP

Telèfon

Porta

Adreça de l´obra
Emplaçament

Ús

(habitatge unifamiliar o plurifamiliar, habitatges i locals, edifici
industrial)

Ref. Cadastral

Exposa
Que desitjo em sigui concedida l’adient llicència d’obres per
..................................................................................................................................................
Autoliquidació provisional
Cost de l´Obra

Tipus impositiu

Quota

Impost (3,692%)

............................... €

................................................. €

Taxes (1,204%)
Mínim 124,70 €

................................................. €

5% quota anterior

................................................. €

TOTAL A INGRESSAR

................................................. €

Mitjançant ingrés o transferència bancària als comptes:
BBVA
Caixa Bank

ES38 0182 - 6035 - 4302 - 0156 - 0499
ES78 2100 - 1426 - 4702 - 0000 - 1456

Signatura

Santa Eulàlia de Ronçana,

d

de 20

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades
facilitades en aquesta instància, seran incloses en el fitxer “registre d’entrades i sortides” del que n’és responsable l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana, i que té per finalitat registrar i arxivar els documents d’entrada i sortida i tramitar-los al departament corresponent.
Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’aquestes dades, mitjançant sol·licitud
per escrit adreçada al Registre General ubicat a la Carretera de la Sagrera, 3, de Santa Eulàlia de
Ronçana.

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Carretera de la Sagrera, 3. 08187 · Telf. 93.844.80.25 - Fax. 93.844.93.80
www.ser.cat · ser@ser.cat

Documentació que cal aportar per la tramitació de llicència d’obres menors
a)
o
o
o
o

o

o
o

b)

o
o
o
o

o
c)

o
o
o
o
o

d)

o

o
o
o
o
o

Llicència d'obres menors (connexions al clavegueram) en sòl urbà
Memòria descriptiva de les obres
Plànol de situació a escala 1:1000, amb indicació de la referència cadastral
Plànol d’emplaçament a escala 1:500
Plànol de detall de la connexió a realitzar, on consti:
 indicació del punt de connexió
 acotament dels metres de rasa a realitzar des de la façana al punt de connexió amb la xarxa
general
Plànol de detall a escala 1:20 / 1:50 de la connexió al clavegueram, on consti:
 acotament de l’amplada i fondària de la rasa
 acotament de la fondària de l’escomesa i espessor del paviment d’acabat
 definició dels materials emprats
Document d'amidaments i pressupost de l’obra
Nomenament de contractista

Llicència d'obres menors (caseta de fusta per eines, tanques de parcel·les (on no es
realitzin moviments de terres, ni tinguin funció de mur de contenció) ...) en sòl urbà
Memòria descriptiva de les obres
Plànol de situació a escala 1:1000, amb indicació de la referència cadastral
Plànol d’emplaçament a escala 1:500
Plànol de detall/secció a escala de la caseta, tanca, etc, on consti:
 acotament de les dimensions
 definició dels materials emprats
Document d'amidaments i pressupost de l’obra
Llicència d'obres menors (instal·lació de tanques d'obres, casetes provisionals i sitges)
en sòl urbà
Memòria descriptiva de les obres
Plànol de situació a escala 1:1000, amb indicació de la referència cadastral
Plànol d’emplaçament a escala 1:500
Plànol a escala de secció de la tanca, sitja o caseta d’obres
Plànol de planta a escala on s’indiqui:
 ample de la vorera existent
 secció d’ocupació de la vorera
 superfície d’ocupació
 emplaçament dels elements d’enllumenat públic, xarxa de serveis, senyalització o de
mobiliari urbà de la zona d’afectació
 definició del pas lliure de vianants (mínim de 0,90 m)
Llicència d'obres menors (amb projecte tècnic i direcció facultativa) en sòl urbà
(enderrocs d’edificacions, reparació de cobertes i terrats, arranjament de façanes (a
partir de PB+2), reformes interiors d’habitatges sense afectació de l’estructura,
obertures de façana, piscines i dipòsits d’ús particular (no comunitari), murs de
contenció de terres, anivellació i moviment de terres, col·locació de tanques i cartells
publicitaris, instal·lacions d’elements tècnics (captadors solars...)
Projecte tècnic (per duplicat). Aquest ha de contenir:
 memòria descriptiva/constructiva de les obres
 justificació de l’acompliment de la normativa
 plànols
 plec de condicions
 amidaments i pressupost
 estudi de gestió de residus, amb indicació de l’abocador autoritzat
 fotografies actuals de l’immoble (en obres d’enderroc, arranjament de façanes, ...)
Estudi de seguretat i salut
Programa de control de qualitat
Full d’assumpció de la direcció facultativa (si el projecte ha estat visat per col·legi professional) o
declaració responsable del tècnic competent (si el projecte no ha estat visat)
Nomenament de contractista
Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge (en reformes d’habitatges)

