Ajuntament de Banyoles

LLICÈNCIA OBRA MAJOR
SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social

REPRESENTANT

DNI / NIF / CIF

(quan calgui)

Nom i cognoms o raó social

DADES DE CONTACTE

DNI / NIF / CIF
(si ompliu la casella del representant, les dades de contacte han de fer referència únicament al representant)

Domicili

Codi Postal

Població

Correu electrònic

Telèfon

Mòbil

SÍ

Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM *

NO

EMPLAÇAMENT DE L’OBRA
Adreça

OBRES A EXECUTAR

Número

Escala

Pis

Porta

Referència cadastral

(Feu una breu descripció de l’obra que voleu realitzar)

MANIFESTO
Que aquesta obra va lligada a una activitat o obertura d’establiments:

SÍ

En cas afirmatiu, que ja s’ha presentat la sol·licitud o comunicació prèvia corresponent:

NO
SÍ

NO

DOCUMENTS QUE S’ACOMPANYEN
per duplicat (de presentació obligatòria per poder informar la llicència)
Plànol cadastral d’emplaçament (es facilitarà des de l’Ajuntament).
Mínim de dues fotografies de la parcel·la o edificació objecte de la llicència.
Projecte tècnic redactat per facultatiu competent, visat pel col·legi professional corresponent.
Plànol de situació a escala 1:2000 i d’emplaçament a escala 1:200, detallant la situació de les edificacions, concretant
profunditats, alçades, separacions a veïns, serveis existents a peu de parcel·la i fent esment al compliment de la
normativa urbanística aplicable segons la zona en suport paper i en format digital .dwg, .dxf o .dgn.
Fulls visats del tècnic o tècnics competents assumint la direcció de l’obra.
Estudi o Estudi bàsic de seguretat i salut.
Designació del coordinador de seguretat i salut.
Qüestionari estadístic d’edificació i habitatge per duplicat. (només per habitatges)
Compromís signat pel propietari de reparar els mals que es puguin ocasionar en béns de domini públic i reposar els
elements dels diferents serveis que provisionalment s’hagin de retirar acompanyat de l’aval establert per l’ordenança.
Altres (indicar quins)
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ABANS DE L’INICI DE L’OBRA S’HAURÀ DE PRESENTAR:


Projecte EXECUTIU redactat per facultatiu competent, visat pel col·legi professional corresponent (dues còpies).



Certificat del tècnic redactor del projecte executiu conforme aquest s’ajusta al projecte bàsic objecte de la concessió
de la llicència.



Full d’assumeix del contractista.



Programa de control i qualitat.



Document d’acceptació amb el gestor de residus autoritzat, dels residus generats previstos en l’execució de l’obra.



Projecte de telecomunicacions o certificat d’entrada del projecte ICT a l’administració competent. (si s’escau).



Designació del coordinador de seguretat.

Banyoles,

Signat,

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES

Informació bàsica de protecció de dades personals
Responsable del tractament: Ajuntament de Banyoles.
Finalitat: identificació de persones interessades en procediments administratius, seguiment de les actuacions i comunicació d’actuacions i notificació de resolucions.
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD).
Destinataris: les dades es comuniquen a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de seguir el procediment.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament
adreçant-se a l’Ajuntament de Banyoles.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la Política de Protecció de Dades de l’Ajuntament.
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