SOL·LICITUD LLICÈNCIA URBANÍSTICA

Llicències d'obres majors:

DADES PROMOTOR O PROPIETARI
Nom i Cognoms
Adreça
Telèfon
DNI
DADES DE L’OBRA
Tipus d’obra
Adreça
Polígon
Parcel·la
Ref. cadastral
Pressupost:
EXPOSA:
Que en qualitat de propietari / promotor vol realitzar les obres abans esmentades
SOL·LICITA:
La tramitació i obtenció de la llicència urbanística

Signatura del sol·licitant.

Riudarenes, 3 d'octubre de 2007.
Sr. Alcalde-president de l’Ajuntament de Riudarenes

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

1.- Projecte tècnic, per duplicat , adequat a l’obra, ús o instal·lació, i ajustat a les
determinacions del Codi Tècnic d’Edificació.:
Es detallaran els serveis urbanístics existents en un radi de 50 metres. A la base
topogràfica les corbes de nivell tindran equidistàncies d'un metre i s'indicarà el seu
estat actual i la modificació proposada, justificant l'adaptació topogràfica del terreny,
l'edificació i l'arbrat.
Plànols d'informació a escala 1:1000 sobre la base del POUM, detallant la
situació dels edificis, fondàries, alçades, etc.
Plànols de l’obra projectada, a escala no inferior de 1:100.
2.- Fotografies de l'estat actual de l'edificació i de la parcel·la, vials i voreres, que
permetin una correcta visualització del seu estat inicial.
3.- Destinació actual i projectat de la finca, si hi hagués canvi d'ús.
4.- Nomenament dels tècnics competents que assumeixen la direcció de l'obra.
5.- Estudi de seguretat i salut.
6- Justificació de l'avaluació del volum i les característiques dels residus que
s'originaran durant les obres, conforme la normativa sectorial vigent, reguladora dels
enderrocs i altres residus de la construcció i, fiançar en el moment d'obtenir la llicència
urbanística municipal els costos previstos de gestió dels residus.
7.- L'escriptura inscrita en el Registre de la Propietat quan sigui determinant per a la
concessió de la llicència.
Quan procedeixi, l'autorització dels organismes competents en la matèria del domini
públic afectat per l'actuació.
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.

