Aquest formulari es pot emplenar en pantalla

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OBRES MENORS
URB-005
ÀREA D’URBANISME

Dades de la persona sol·licitant
Persona física: Nom

Primer cognom

Persona jurídica: Nom o raó social

Segon cognom
Sigla o nom

NIF/NIE/Passaport
NIF

Dades del/de la representant
Persona física: Nom

Primer cognom

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

Notificacions
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:
Notificació en paper:
A l’atenció de
Adreça
Telèfon

Codi postal

Municipi

Notificació electrònica: (imprescindible certificat digital o IdCAT Mòbil)
A la meva bústia electrònica, accessible des de https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
Avís de notificació: D’acord amb la normativa vigent, AUTORITZO l’Ajuntament del Prat de Llobregat a enviar-me
avisos de les notificacions pendents de recollir a la bústia electrònica en relació amb aquesta sol·licitud:
Al telèfon mòbil

A l’adreça de correu electrònic

ADREÇA DE LA OBRA
Carrer i número
Ref. Cadastral
DATA I SIGNATURA del/de la sol·licitant
Declaro que totes les dades facilitades són certes, i demano que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.
El Prat de Llobregat,

de/d’

de

Signatura
El/la sol·licitant o representant legal

Signat
PROTECCIÓ DE DADES
He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades.
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades
de conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades
SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
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DESCRIPCIÓ DE L’OBRA

DADES DE L’IMMOBLE
Propietat

Habitatge

Comerç

Arrendament

Local

Activitat

Edifici

Indústria

Propietat horitzontal
En cas d’obres per l’exercici d’una activitat indicar si aquesta està sotmesa a:
Comunicació prèvia

Declaració responsable

Llicència municipal

DOCUMENTACIÓ
-

Instància de Llicència d’obra menor.

-

Plànol d’emplaçament on s’indiqui amb precisió la finca afectada per les obres.

-

Memòria tècnica on es descriguin i justifiquen les obres que es pretenen executar, en format paper i/o digital.

-

Pressupost desglossat de les obres en format paper o digital.

-

Plànols, acotats i a una escala adient, on es representin gràficament les obres d’acord amb les seves
característiques, en format paper i/o digital.

-

Full d’assumeix de la direcció facultativa de les obres expedit per un arquitecte o aparellador i visat pel col·legi
oficial corresponent. Aquest full ha d’incloure els treballs de reparació de la façana i la col·locació de bastida.

-

Estudi bàsic de seguretat i salut, si s’escau.

-

NIF o CIF del sol·licitant.

-

Persona jurídica: Escriptura de constitució i NIF de la societat, així com els poders dels representants i DNI.

-

Conformitat de la comunitat de propietaris, si s’escau.

-

Declaració jurada del contractista.

A més, segons el tipus d’obra:
Per a la restauració, neteja i reparació de façanes, balcons, etc., AMB INSTAL·LACIÓ DE BASTIDES QUE
OCUPIN LA VIA PÚBLICA.
-

Estudi cromàtic, segons l’Ordenança Municipal reguladora de l’ús dels colors, materials i altres elements en les
edificacions.

-

Fotografies en color de la façana.

-

Plànols/croquis acotats de planta i de secció de la finca grafiant la posició de la bastida i la seva adaptació als
condicionats de l’edifici i la seva urbanització, com pas de vianants, accessos a l’immoble i locals, amplada de la
vorera, existència d’arbres, bancs, estacionament de vehicles, vetlladors, etc. (presentar per duplicat).

Per a l’execució d’obres que afectin l’estructura (Obertura i reforçaments):
-

La comunicació a tots el ocupants de l’edifici de les obres a executar d’acord amb les condicions que recull l’art.
128 OM.

-

Full d’assumeix de la direcció facultativa de les obres expedit per un arquitecte o aparellador (segons els tipus
d’obres) enginyer o enginyer tècnic (local o indústries) i visat pel col·legi oficial, per complir amb l’art. 129 de les
OM.

-

Declaració jurada del contractista.

Esborrar
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