SERVEIS A LA CIUTAT I TERRITORIALS
SOL·LICITUD LLICÈNCIA URBANÍSTICA (Obres que requereixen projecte)

408 - S070

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població
Notificar a: Sol·licitant

Representant

Vull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

No

EXPOSO
Que necessito demanar llicència urbanística per les obres següents que requereixen projecte:
Llicència d'obra nova

Enderroc

Parcel·lació

(marqueu el que correspongui)

Canvi d'ús a ús residencial

Altres

Llicència d'obres d'ampliació, reforma, modificació o rehabilitació integral de l'edifici que requereixin projecte
Obres en béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanístic amb afectació sobre la part protegida del bé
Obres d'amidiació, reforma, modificació i rehabilitació parcial amb afectació estructural i/o de façana

Situació de la finca
Descripció
Termini

mesos. Contractista

Documentació que s'adjunta: (marqueu el que correspongui)
Document d'acceptació firmat per un gestor de residus autoritzat on consti el codi de gestor, el domicili de l'obra i l'import
rebut en concepte de dipòsit
Assumpció de direcció Facultativa
Còpia document NIF
Projecte

(en suport paper i suport electrònic: documentació escrita en format PDF; documentació gràfica en format vectorial tipus DWG, DXF, DGN
o SHAPEFILE i per obra nova georeferenciada en format ETRS89)

En cas d'obres incloses a l'Annex I de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis, cal presentar la sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis i la
documentació següent:
Formulari SP01 de l'Ordre INT/320/2014, de 20 d'octubre

Formulari SP02 de l'Ordre INT/320/2014, de 20 d'octubre

Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper
Descarregueu-vos l'Informe previ en matèria d'incendis aquí: https://bit.ly/2Rd1hHt
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SOL·LICITO
Que, un cop realitzats els tràmits i les comprovacions necessàries, em sigui concedida la llicència urbanística.
Salt,
Signatura:

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Salt.
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.
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 Salt
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.salt.cat.
Pl. Lluís Companys, 1 - 17190 Salt - Tel. 972 24 91 91 - NIF P1716400E
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