Espai reservat per a ús administratiu

SALOU
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
D’OBRES MENORS

Document revisat 8/3/2019

Dades de la persona declarant i representant
Nom i cognoms / Raó social

DNI /

NIF /

Nom i cognoms del representant, si s’escau

DNI /

NIF

Domicili a efectes de notificacions del

sol·licitant

Número

representant

Província

Municipi

Telèfon

Adreça de correu electrònic

Pis

CIF

Porta

Codi Postal

AUTORITZO a l’Ajuntament de Salou que, d’acord amb la llei 39/2015 i en relació amb la present sol·licitud, m’enviï
notificacions electròniques accessibles a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Salou seu.salou.cat

Dades de l’obra
Adreça

Número

Pis

Porta

Referència cadastral

Contractista
Telèfon

DNI /

NIF

Adreça de correu electrònic

Si l’obra es realitza en un local comercial:
Tipus d’activitat

Nom Comercial

Exposició detallada de l’obra a efectuar

Les obres impliquen l’ocupació de la via pública:

SI

SIGNATURA I DATA

Declaro que totes les dades facilitades són certes,
que he llegit els advertiments legals i que accepto
les condicions expressades, per la qual cosa
sol·licito que s’admeti a tràmit aquesta instància.

NO
Adjunto la documentació següent:
Projecte tècnic o memòria descriptiva segons el
cas
Fotografies de l’estat anterior de les obres
Full d’assumeix, si escau
Pressupost detallat
Justificant del pagament de les taxes i l’ICIO
Document d’acceptació signat per un gestor de
residus autoritzat per garantir el correcte destí
dels residus separats per tipus
Documentació acreditativa de la representació,
d’acord amb l’art. 5 de la Llei 39/2015, si escau

Salou a ........ de ................................... de .............
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RESIDUS
D’acord amb el Reial Decret 210/2018, del 6 d’abril, pel que s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de
Catalunya, s’haurà de presentar, adjunt a aquesta sol·licitud, un document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per
garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document ha de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra i l’import
rebut en concepte de depòsit per la posterior gestió.

CONDICIONS GENERALS
1) En el cas que sigui necessari ocupar la calçada amb elements auxiliars a l’obra (bastides, contenidors, plataformes elevadores o altres),
caldrà sol·licitar llicència d’ocupació de la via pública.
2) Queda prohibit els treballs fora del horari establert, així com els diumenges i festius.
L’horari permès de les obres és el següent:
- De dimecres Sant fins el dimecres posterior, ambdós inclosos i del dia 1 de juny al 15 de setembre:
* De 10h a 14h i de 17h a 20h
- Resta de l’any:
* De 8h del matí a las 20h de la tarda, exclusivament els dies laborables.
En qualsevol cas l’Ajuntament podrà obligar a la reducció d’aquest horari per raons d’afavorir l’adequada convivència amb els veïns de l’obra
segons les circumstàncies de cada cas.
3) És obligatori sol·licitar llicència municipal prèvia a la realització de qualsevol modificació d’obres ja autoritzades per una altra llicència.

AVÍS LEGAL
D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades personals, l’informem que les seves dades seran incorporades a un
tractament amb la finalitat de donar servei i resposta a la sol·licitud que ha presentat. El responsable del tractament és l’Ajuntament de
Salou i podeu ampliar aquesta informació consultant la política de privacitat a la pàgina web de l’Ajuntament www.salou.cat .
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la
remissió d’un escrit dirigit al responsable del tractament a la següent adreça: Ajuntament de Salou, Passeig del 30 d’Octubre 4, 43840
Salou o a la seu electrònica de l’Ajuntament.
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