Imprimir

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
NÚMERO D’EXPEDIENT

SOL·LICITUD
MOVIMENT DE TERRES
DADES DEL SOL·LICITANT

Nom /raó social del sol·licitant/promotor ______________________________________________________
N.I.F _________________
Adreça ________________________________________________________________________________
Codi postal

_______________

Població __________________________________________________

Telèfons _________________________________________________________

Fax _______________

Correu electrònic_____________________________

DADES DEL REPRESENTANT
Nom /raó social del representant

__________________________________________________________

N.I.F _________________
Adreça ________________________________________________________________________________
Codi postal

_______________

Població __________________________________________________

Telèfons _________________________________________________________

Fax _______________

Correu electrònic_____________________________

DADES DE L’IMMOBLE
Ocupació de via pública:
SI
NO
3
2
Dies.................... i m /m /m:.................... i Número contenidors.......................

Expedient de l’obra: ________________________________________________________
Referència cadastral de l’obra: ______________________________________________
Emplaçament de l’obra: ____________________________________________________

Vilablareix,

de

del 20

L’interessat,

IL.LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE VILABLAREIX
Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer creat per l’Ajuntament de Vilablareix per a la gestió de
sol·licituds de realització d’activitats que requereixin llicència d’obra. No seran comunicades o cedides sense
el seu consentiment previ, excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot exercir
els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació tot adreçant-se a l’Alcalde-President de l’Ajuntament.

SERVEIS TÈCNICS

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:
1 còpia Format digital
2 còpies Format paper

- Plànol de situació o emplaçament, a escala 1:500.
- Plànol topogràfic de la parcel·la o parcel·les a les quals es refereix la sol·licitud, en
que s’indiquin les cotes d’altimetria, el rebaix o terraplè.
- Plànol dels perfils que es considerin necessaris per apreciar el volum i les
característiques de l’obra que s’ha de realitzar, les precaucions que cal adoptar amb
relació a l‘obra, via pública i finques o construccions veïnes que puguin ser afectades
pel desmuntatge o terraplè.
- Documentació específica del compliment dels paràmetres urbanístics d’aplicació,
grafiant-se de forma clara i diferenciada el terreny natural, la rasant existent, i la
proposta, detalladament de cada un dels límits de la finca, dels punts específics
d’aplicació d’alçades reguladores, i de tots aquells necessaris per a una interpretació
correcta.
- Memòria tècnica complementària referent a la documentació prevista en els apartats
anteriors explicativa de les característiques, del programa i de la coordinació dels
treballs que s’han d’efectuar i la justificació del compliment dels paràmetres urbanístics
d’aplicació, amb descripció de tots els treballs que s’han d’efectuar.
- Amidaments i pressupost per capítols.
- En cas d’efectuar un rebaix o terraplè que es consideri important, l’ajuntament pot
exigir una anàlisi geotècnica del terreny o solar i un assumeix de tècnic competent.

ALTRES(especificar).......................................................................................................................
...........
.........................................................................................................................................................
............

En el moment de presentar la sol·licitud cal abonar una bestreta de
45,00.-€, que es descomptarà de la llicència definitiva.

