LLIC

LLICÈNCIA D’OBRES MENORS TIPUS B

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’OBRA
Emplaçament
Ref. cadastral
Tècnic competent
Pressupost

Durada

Constructor
3.- DESCRIPCIÓ DE L’OBRA

►Es consideren obres menors:
 Reformes interiors que modifiquin la distribució en el 25% o més de l’habitatge o
entitat.
 Modificació de façanes, mitgeres, patis i terrats: inclou aquelles actuacions que
modifiquen elements volats o obertures de la pell externa de l’edifici.
 Instal·lació de pèrgoles, petits coberts i altres elements constructius, que sobrepassin
els paràmetres determinats en aquesta ordenança.
 Instal·lació de bastida de més de 10 metres d’alçada.
 Construcció de piscines sempre i quan tinguin una superfície de làmina d’aigua inferior
als 50m2.
 Actuacions de reparació sobre edificis catalogats.
 Instal·lació d’ascensors, plataformes elevadores o muntacàrregues.
 Reformes que afectin estructura (cobertes en façana, coberta nova, bigues, forjat, paret
de càrrega, fonamentació...).
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 La realització de rases, cales i canalitzacions a la via pública, així com les obres
d’implantació i/o modificacions de serveis a la via pública i a l’espai públic, que no
estiguin incloses en cap projecte d’urbanització.
 Canvis d’ús minoritaris (locals, magatzems...).
 Obertura, modificació o pavimentació de camins en sòl no urbanitzable
 Moviments de terra.

4.- DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR
 Fotocòpia DNI/NIF promotor i fotocòpia DNI/NIF i acreditació del representant (si n’hi ha).
 Projecte segons el CTE signat pel promotor i un tècnic competent i visat pel col·legi

corresponent segons sigui exigible. Si es tracta d’un projecte bàsic no visat, caldrà
justificació de la titulació del tècnic i la pertinença a un col·legi oficial. (2 còpies en paper
+ 1 còpia digital format pdf).

 Fotografies de la zona d’afectació de l’obra que es pretén realitzar.
 Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut.
 Assumeix de direcció d’un tècnic competent visat pel col·legi professional corresponent.
 Designació de l’empresa constructora, acompanyant el document on el contractista

assumeixi l’execució de l’obra, i la declaració d’estar al corrent del pagament de tributs. Si
l’obra es fes per autoconstrucció, el constructor haurà de ser el titular de l’immoble o una
persona de la mateixa unitat familiar d’aquest, i les obres hauran d’estar destinades a usos
propis. En aquest cas, el promotor signarà sota la seva responsabilitat el compromís de no
contractar cap empresa constructora ni remunerar persones, . L’Ajuntament podrà
comunicar aquestes circumstàncies a l’Administració de treball i seguretat social.

 Contracte d’acceptació de residus signat entre el promotor i un gestor autoritzat, quan per
l’execució de les obres es prevegi generar residus.

 Fitxa d’Estadística d'Edificació i Habitatge.
 Liquidació provisional de l’obra i model d’autoliquidació (subministrat per l’Ajuntament).
TOTA LA DOCUMENTACIÓ S’HA DE PRESENTAR PREFERENTMENT EN FORMAT PDF. SI ÉS EN
PAPER S’HA DE PRESENTAR EN FORMAT DIN-A4 O PLEGADA EN AQUEST FORMAT, I SI HA
D’AJUNTAR CÒPIA DE LA MATEIXA EN FORMAT PDF.
Tinc certificat digital i vull ser notificat electrònicament.

L’interessat disposa de 10 dies hàbils des de la data de registre per aportar aquesta
documentació. A manca de la mateixa es tindrà per desistida la seva petició.
El promotor

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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