ENDERROC

RELACIÓ DE DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA TRAMITACIÓ DE
L’EXPEDIENT

1.- Projecte tècnic que inclogui:
Plànol d'emplaçament a escala 1;500 o 1:1.000 en base del POUM.
Plànol de les plantes, alçats i seccions que permetin apreciar l'abast de
l'enderroc, amb fotografies de l'interior i de les façanes pròpia i veïnes.
Memòria tècnica explicativa de les característiques dels treballs, amb
indicació del programa i mesures de seguretat en relació a l’obra, les finques veïnes
i la via pública.
Pressupost de l’obra.
Fotografies de l'estat actual de l'edificació, del solar, de les voreres i dels
vials.
2.- Direcció d'obra per tècnic competent.
3.- Justificació de no estar inclòs l'edifici o algun dels seus elements en el Catàleg de béns
protegits.
4.- Avaluació del volum i les característiques dels residus que s'originaran i especificar la
instal·lació o instal·lacions de reciclatge i disposició del rebuig on es gestionaran en el cas
que no s'utilitzin o reciclin en la mateixa obra, fiançar, en el moment d'obtenir la llicència
urbanística municipal, els costos previstos de gestió dels residus, conforme el Decret
201/1994, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

L’Ajuntament de Riudarenes, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades
en aquest formulari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de
l’Ajuntament, que serà processat exclusivament per a la finalitat de <GESTIÓ
EXPEDIENTS AJUNTAMENT> i autoritza la cessió de les dades quan sigui imprescindible
per al compliment de la prestació o servei sol·licitat. Aquest fitxer serà tractat amb el grau
de protecció adequat segons el Reial decret 994/1999, de 11 de juny, prenent-se les
mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés
no autoritzat per part de tercers.
Finalment, l'interessat podrà exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i
cancel·lació en compliment de l'establert en la LOPD, a les Oficines Municipals –
Departament d’Atenció a l’interessat en matèria de Protecció de Dades de l’Ajuntament
de Riudarenes, a Plaça de la Vila, 8 - 17421-Riudarenes (Girona), d'acord als models de
sol·licitud vigents.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’ENDERROC
Nom i Cognoms
Adreça
Població
Telèfon
DNI
Adreça Obra
Polígon:

Parcel·la:

SOL·LICITA:
Tramitació llicència d’enderroc
Parcial

Total

DOCUMENTACIÓ APORTADA:

1.- Projecte tècnic que inclogui:
Plànol d'emplaçament a escala 1;500 o 1:1.000 en base del POUM.
Plànol de les plantes, alçats i seccions que permetin apreciar l'abast de
l'enderroc, amb fotografies de l'interior i de les façanes pròpia i veïnes.
Memòria tècnica explicativa de les característiques dels treballs, amb
indicació del programa i mesures de seguretat en relació a l’obra, les finques veïnes
i la via pública.
Pressupost de l’obra.
Fotografies de l'estat actual de l'edificació, del solar, de les voreres i dels
vials.
2.- Direcció d'obra per tècnic competent.
3.- Justificació de no estar inclòs l'edifici o algun dels seus elements en el Catàleg de
béns protegits.
4.- Avaluació del volum i les característiques dels residus que s'originaran i especificar la
instal·lació o instal·lacions de reciclatge i disposició del rebuig on es gestionaran en el cas
que no s'utilitzin o reciclin en la mateixa obra, fiançar, en el moment d'obtenir la llicència
urbanística municipal, els costos previstos de gestió dels residus, conforme el Decret
201/1994, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Riudarenes,

de 2008

Signatura del sol·licitant

Sr. Alcalde-president de l’Ajuntament de Riudarenes

L’Ajuntament de Riudarenes, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades
en aquest formulari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de
l’Ajuntament, que serà processat exclusivament per a la finalitat de <GESTIÓ
EXPEDIENTS AJUNTAMENT> i autoritza la cessió de les dades quan sigui imprescindible
per al compliment de la prestació o servei sol·licitat. Aquest fitxer serà tractat amb el grau
de protecció adequat segons el Reial decret 994/1999, de 11 de juny, prenent-se les
mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés
no autoritzat per part de tercers.
Finalment, l'interessat podrà exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i
cancel·lació en compliment de l'establert en la LOPD, a les Oficines Municipals –
Departament d’Atenció a l’interessat en matèria de Protecció de Dades de l’Ajuntament
de Riudarenes, a Plaça de la Vila, 8 - 17421-Riudarenes (Girona), d'acord als models de
sol·licitud vigents.

