AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA
Priorat

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENORS
Dades personals

Nom de l’interessat

NIF

Nom del representant
Adreça

Codi postal

Població

Telèfon

Fax

Correu electrònic

Dades de l’obra

Descripció de l’obra (1)

Carrer (2)

Núm. (2)

Ref. cadastral (2)

Ús principal de l’edifici (3)
Pressupost
Per a fer l’obra necessita ocupar la via pública? (4)

SI

2

Tancat: ..
.... m / ocupació ..... ........ mes/os
Contenidors: ... ..... número .... ...... dia/es ... ..... setmana/es ....

...... mes/os

Documentació

Aporta amb la sol·licitud
Plànol de situació o emplaçament
Plànol de les obres
Memòria descriptiva de les obres
Pressupost de l'obra
Autoliquidació dels impostos i taxes municipals corresponents
Altres:
.................................................

Pradell de la Teixeta,

de

de

Signatura de l’interessat

Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta
COMUNICACIÓ:
En compliment del que disposa l’art. 42.4 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment administratiu comú, us comunico que la vostra sol·licitud de llicència d’obres menors ha estat
rebuda en la data indicada en el segell del Registre d’Entrada de Documents. Us faig avinent que, d’acord amb l’art. 81 del Decret
179/95 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el termini per resoldre la seva petició és d’un mes a
comptar des del primer dia hàbil següent al de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa,
es considera estimada la sol·licitud llevat que tingui com a conseqüència la transferència al sol·licitant o a tercers de facultats
relatives al domini públic o al servei públic, o sigui contrària al planejament. Aquest termini se suspendrà en el cas que calgui la
subsanació de deficiències, l’aportació de més documents, la petició d’informes a altres administracions, o qualsevol altre dels supòsits
previstos a l’art. 42.5 de la Llei 4/1999.
Assabentat/da i rebuda la còpia,
L’interessat/da

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades seran incloses en un fitxer automatitzat
de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta, amb la finalitat indicada.
Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació o cancel·lació, en els termes establerts a la legislació vigent, adreçant-vos a l'Oficina d'Informació i
Registre de l'Ajuntament.

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD

Obres que tenen la consideració de menors:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Les obres de conservació, reparació i millora de tota mena d'edificis que no afectin a l'estructura.
La construcció de murs o tanques de solars i terrenys
La instal·lació de grues o altres aparells elevadors
La col·locació de rètols, tanques i altres elements de publicitat o propaganda visible des de la via
pública.
La realització o modificació d'obertures a les façanes
La instal·lació de casetes prefabricades o instal·lacions similars
La connexió a la xarxa de clavegueram públic
Els moviments de terres i les obres de desmunt o explanació en qualsevol classe de sòl.
L'acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
Les obres d'obertura de camins rurals o la pavimentació dels existents.
La instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars
La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars.
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Els enderrocs de construccions de superfície inferior a 50 m

(1) Descripció de l’obra
La descripció de l’obra ha d’incloure:
-

Esment dels actes subjectes a llicència urbanística que se sol·liciten conjuntament, si es dóna el cas.
Ús principal de l’edifici un cop realitzada l’actuació per a la que se sol·licita llicència.
Ús principal de l’edifici abans de l’actuació, en cas de donar-se un canvi d’ús.
Tipologia de l’actuació.
Descripció de l’actuació.

Exemples:
- Pintar façana
- Ampliació d'obertura de porta de local per convertir-la en porta de garatge particular
- Adequació de local en planta baixa per a la instal·lació d’un comerç.
En el cas que es tracti d'una obra en un edifici inclòs en el Catalogat haurà de fer-ho constar i aportar la
documentació següent
a) Fotografia actual de la façana o bé catalogat
b) Plànol o plànols de detall, a escala adequada que permetin entendre perfectament la solució constructiva
amb cotes, indicació dels materials a utilitzar, colors i la seva relació amb el conjunt de la façana.

(2) Carrer, número i referència cadastral de l’obra
(3) Identificació d’usos
Utilitzar una d’aquestes definicions d’usos: Habitatge unifamiliar, habitatge plurifamiliar, comercial, oficines i
serveis, restauració, recreatiu, magatzems, industrial, sociocultural, esportiu, estacionament o aparcament,
agrícola, pecuari i forestal.
(4) Ocupacions de la via pública
-

Amb tancat d’obres: cal expressar els metres quadrats i els temps d’ocupació
Amb contenidors: cal expressar les unitats i el temps d’ocupació

