Model OB-2

SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA D’OBRA MENOR
I. Dades identificatives del/ de la sol·licitant
Nom i Cognoms:
NIF:

Adreça:

CD:

Telèfon:

Població:

CP:

Adreça electrònica:

Fax:

II. Dades identificatives del/de la representant, si s’escau
Nom i cognoms:
NIF:

Domicili:

Telèfon:

Població:

Adreça electrònica:

CP:
Fax:

III. Dades de la notificació
PERSONA A NOTIFICAR

MITJÀ DE NOTIFICACIÓ

 Sol·licitant
 Representant

 Notificació electrònica
 Notificació postal

En tot cas es notificarà electrònicament a les persones obligades segons l’article 14.2 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
IV. EXPOSO:
Que interessa realitzar les obres que es detallen a continuació en la finca del carrer
__________________________________ núm. _______ , porta _______ propietat de
______________________________________________________________________, i referència
cadastral:___________________________
a iniciativa del sol·licitant................................. 
per requeriment de l’Ajuntament ................... 
OBRES:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
PRESSUPOST: _______________________€
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Arquitecte director: ___________________Adreça electrònica: ________________Tel.:___________
Arquitecte tècnic director: _________________Adreça electrònica: _______________Tel.:_________
Coordinador de Seguretat: _______________Adreça electrònica: ________________Tel.:_________
Contractista: ________________________Adreça electrònica: ________________Tel.:___________

V. Per això, SOL·LICITO:
Que, previs els informes tècnics adients i els tràmits corresponents, es concedeixi la llicència
sol·licitada per a (assenyalar les obres que es volen realitzar):
 Canvis en la distribució d’habitatges o locals.
 Piscines, fosses, dipòsits i similars.
 Reforma interior d’espais comuns d’edifici plurifamiliar o de les seves instal·lacions.
 Aparells elevadors, ascensors i aparells mecànics en edificis existents.
 Grues-torre o altres aparells elevadors auxiliars d’obra.
 Rases, cales, canalitzacions i actuacions en serveis a la via pública.
 Anivellació de terrenys que alterin a partir de 1,50m del terreny natural.
 Murs de contenció i tancament de terrenys.
 Rehabilitació de façanes i/o cobertes.
 Intervencions de manteniment en un edifici d’interès històrico-artístic.
 Instal·lació de bastides en sòl públic, o que superin els 6,00m d’alçada en sòl privat.
 Tanques a vials o espais públics.
 Tallafocs.
 Rètols, cartells i plafons amb suports estructurals.
 Urbanització de vials, parts de vials o espais lliures. Guals (Veure condicions)
 Construccions auxiliars com garatges, magatzems, coberts i similars.
 Enderroc total o parcial d’edificacions i/o instal·lacions.
 Instal·lació de serveis, aeris o soterrats, en espais públics o privats.
 Obres amb perillositat en matèria de seguretat i salut com:
 Reforç puntual d’estructures, grans
desmunts, treballs en alçada, alta tensió i similars.
 Legalització d’obres incloses en algun dels punts anteriors.
 Altres obres (especificar): .......................................................................................................
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VI. Documents de caràcter obligatori que cal adjuntar













Projecte tècnic (bàsic i executiu) visat.
Fotografies de color de l’àmbit de les obres.
Declaració jurada (model específic de l’Ajuntament).
Document d’acceptació de residus signat entre el Sol·licitant i un Gestor autoritzat per la
Junta de Residus, on hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra, i l’import rebut en
concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
Certificat de no afectació de línies elèctriques en l’àmbit de l’obra (model específic de
Ajuntament).
Full d’”Assumeix” del Tècnic director (visat o acompanyat del Certificat d’Habilitació
professional).
Full de Designació del Coordinador de Seguretat.
Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Estudi de gestió dels residus (Model normalitzat de l’Agència de Residus de Catalunya).
Resguard de l’ingrés de la Taxa urbanística i l’ICIO de l'Ajuntament complimentant el quadre
d’autoliquidació adjunt.
Document que acredita la representació del sol·licitant, si s’escau.

Signatura del/de la sol·licitant

Torrelles de Llobregat,

de

Signatura del/de la representant

de

AUTOLIQUIDACIÓ DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS I DE LA TAXA URBANÍSTICA

PRESSUPOST OBRES

IMPOST
TAXA

TIPUS A APLICAR

TOTAL

4,00% (O.F. núm. 5)

(A x4%)
...........................................€

0,8% (O.F. núm. 20)

(A x 0,8%)
..........................................€

(A) ........................................€

TOTAL A SATISFER:

(B)
.................................................€

La quantitat corresponent que sorgeixi de sumar l’import resultant de l’Impost i de la taxa, consignat
en l’apartat (B) de l’anterior quadre, haurà de ser ingressat en el següent compte codi IBAN de
l’Ajuntament: ES63 2100 0279 5602 0001 1105 de “CAIXABANK”. Indicant nom del promotor i
adreça de l’obra. O pagament amb targeta a l’Ajuntament.

Model OB-2

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem a la persona
interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automàtic del Registre de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat.

3/3

