AJUNTAMENT
LA NOU DE GAIÀ
Espai reservat per a l’etiqueta del Registre

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES
DADES PERSONALS
Nom

Cognoms

DNI

Domicili

Població

Codi Postal

Telèfon

Codi Postal

Telèfon

En representació de (si cal)

NIF/CIF

Domicili social

Població

EXPOSO: (Detall obres)

De conformitat amb____________________ (projecte tècnic, plànol, croquis), que s’acompanya sota la direcció dels tècnics
següents:
Arquitece-Director, En________________________________________________________________________________
Aparellador, En______________________________________________________________________________________
Constructor, En______________________________________________________________________________________
Pressupost de les obres________________________________________________________________________________
Temps de durada de les obres___________________________________________________________________________
Ocupació de la via pública amb materials, bastides, etc.: SI/NO

Superfície d’ocupació___________________________________________
Previsió de temps d’ocupació_____________________________________

SOL·LICITO:
Que se m’estengui la llicència municipal d’obres consistents a/en

a la finca o solar situat a
Adjunto la documentació que especifico al dors d’aquesta sol·licitud.

La Nou de Gaià, a
[Signatura]

de

de 20

.

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE LA NOU DE GAIÀ

Documentació aportada:

PER OBRES DE NOVA PLANTA I ALTRES OBRES MAJORS










Dos exemplars del projecte, visats.
Asume Direcció facultativa: Arquitecte
Asume Direcció facultativa: Aparellador o arquitecte tècnic.
Nomenament del contractista (alta IAE municipi, document de qualificació empresarial)
Qüestionari estadístic de la Generalitat d’edificació i habitatge
Document acreditatiu de la representació invocada (si cal)
Control de qualitat
Finança
Altres documents:

PER OBRES DE MANTENIMENT, REPARACIÓ I MODIFICACIÓ
1.- Sense afectar estructura


Croquis ubicació de les obres a realitzar




Dos exemplars del projecte, visats
Nomenament tècnic director

2.- Afectant estructura

3.- Obres de façana en zones de protecció del patrimoni artístic:





Fotografies
Memòria descriptiva de les obres a realitzar
Emplaçament, alçat i secció de l’edifici
Asume direcció per l’arquitecte, aparellador o
arquitecte tècnic

En edificis situats en el nucli urbà o de protecció especial, es realitzarà el vist-i-plau i control per part dels
serveis tècnic municipals.

4.- Obres d’enderrocament





Dos exemplars del projecte, visats
Asume direcció del tècnic competent
Estudi de seguretat i salut
Certificat empresa especialitzada per l’abocament de
runes o la corresponent fiança.




Dos exemplars del projecte, visats
Asume direcció del tècnic competent

5.- Construcció de piscina

