LLIC

LLICÈNCIA D’OBRES MENORS TIPUS A

1.- DADES DEL TITULAR DE LA LLICÈNCIA
Nom i Cognoms
CIF/NIF
Domicili
Població – CP
Telèfon

Adreça
electrònica:

Representant (Només si s’escau)
Nom i Cognoms
CIF/NIF
Domicili
Població – CP
Telèfon

Adreça
electrònica:

2.- DADES DE L’IMMOBLE
Emplaçament
Ref. cadastral
3.- DESCRIPCIÓ DETALLADA DE L'ACTUACIÓ

4.- DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR
 Fotocòpia DNI/NIF titular i fotocòpia DNI/NIF del representant (si n’hi ha).
 Fotografies de l’estat actual de la zona on actuar.
 Model d'autoliquidació(subministrat per l’Ajuntament) i justificant de l’ ingrés.
 Contracte d’acceptació de residus signat entre el promotor i un gestor
autoritzat, quan per l’execució de les obres es prevegi generar residus.
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DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL SEGONS EL TIPUS DE COMUNICACIÓ
►Per reformes interiors:
□

Plànol de planta de l’estat actual a escala no inferior de 1/100, acotat

□

Plànol de planta de reforma a escala no inferior de 1/100, acotat i amb
superfícies.

►Reformar façana:
□

Fotografia de la façana indicant les reformes a realitzar.

□

Projecte signat pel promotor i un tècnic competent.

►Instal·lació de cartells de propaganda:
□

En l’explicació detallada s’especificarà les condicions del cartell per
valorar la seva adequació a la regulació establerta en aquest ordenança.

□

Fotografia de la façana amb la simulació del cartell instal·lat indicant les
mides d’aquest.

►Instal·lació de tendals:
□

En l’explicació detallada s’especificarà les condicions del tendal per
valorar la seva adequació a la regulació establerta en aquesta ordenança.

□

Fotografia de la façana amb la simulació del tendal plegat instal·lat,
indicant les mides d’aquest.

□

Croquis en planta a escala i acotat del tendal un cop desplegat

►Tanca de solar:
□

Croquis en planta, a escala i acotat, de la tanca sobre tota la parcel·la.

□

Croquis de la secció de la tanca, a escala i acotat, indicant els materials
constructius.

□

Croquis de l’alçat, a escala i acotat, quan es prevegi salvar el pendent
amb diferents plans.

►Actuacions en jardins:
□

Croquis, a escala i acotat, indicant les actuacions a realitzar.

►Plaques solars:
□

Projecte signat pel promotor i un tècnic competent.

□

Acreditar que les construccions on s’instal·len les plaques es troben
legalment implantades (llicència d’obres).

Tota la documentació s’ha de presentar PREFERENTMENT en format PDF. Si
és en paper ha de ser en format DIN-A4 o plegada en aquest format.
Les obres subjectes a aquest règim són:
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□

Reformes interiors que modifiquin la distribució en menys del 25% de
l’habitatge o entitat. En habitatges caldrà garantir les condicions
d’habitabilitat.

□

Modificat d’obertures en façanes consistents en tapiat o conversió entre
finestres i portes sense modificació de la llinda.

□

Canvi de coberta (teulada) sense afectar estructura.

□

Instal·lació de cartells de propaganda de mida petita i mida gran

□

Instal·lació de tendals de mida petita i mida gran

□

Instal·lació o construcció de tanques de solar o habitatge.

□

Actuacions sobre jardins o solars, que incloguin pavimentació, tala
d’arbrat i modificació de la cota de terra.

□

La instal·lació o modificació d’elements tècnics dels edificis (com ara
xemeneies, antenes i aparells de climatització, plaques solars,
prospeccions per geotèrmia, etc).

□

Instal·lació de barbacoes.

□

Instal·lacions d’infraestructures comuns a l’edifici per telecomunicacions,
sempre i quan no afectin a l’estructura de l’edifici.

□

Reforma o construcció de nou gual.

 Tinc certificat digital i vull ser notificat electrònicament.
Els sotasignats declaren haver llegit i entès les condicions esmentades.
El peticionari

El representant

D’acord a la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses
en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els
termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de
l’Ajuntament de Moià.
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