R.E
Ajuntament de

LA JONQUERA
SOL·LICITUD LLICÈNCIA URBANÍSTICA D'ENDERROC

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms

DNI

Actuant:

NIF (si s'escau)
□ Nom pròpi

□ En representació de ……………………………………………………………

Carrer

Num.

Esc.

Pis

Porta

Telèfon
/

Població

Codi Postal

E-mail.

DADES DE L'OBRA
Carrer

Num.

Esc.

Pis

Porta

Referència Cadastral

Descripció de le obres

de conformitat amb el projecte tècnic que s'acompanya i sota la direcció dels tècnics següents
■

Nom i titulació

■

Nom i titulació

DADES DEL CONTRATISTA
■

Contratista

NIF

CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA
■

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

€

■

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

Tones

■

LES OBRES IMPLIQUEN AFECTACIÓ I/O OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

SÍ

NO

(En cas afirmatiu demaneu la llicència d'ocupació de via pública)

SOL·LICITO:
Que, prèvia la corresponent tramitació administrativa, em sigui atorgada l'oportuna llicència municipal d'enderroc.

La Jonquera, ……… d ………………………………. de

Signatura de la persona interessada/representant

En compliment del que disposa l'art. 5è de la Llei Orgànica 15/1999, sobre protecció de dades de caràcter personal, li informem i ens dóna el seu consentiment per que totes les

D'acord
la Llei
de 13 de
desembre,
de protecció
de dades
personal, s'informa
persona
que lesdedades
facilitades
dades
que amb
ens faciliti
en15/1999,
virtut del present
formulari,
així com
la documentació
quede
es caràcter
presenti conjuntament
passarana alaformar
partinteressada
d'un fitxer propietat
l'Ajuntament
de Laseran
Jonquera en
pereltalfitxer
de tramitar
la petició
sol·licitada.
de la naturalesa
de la petició,
dades podran
cedides
a altres
administracions,
sempre
dins l'exercici
de les seves
incloses
automatitzat
del
Registre Depenent
de documents
de l'Ajuntament
de Lales
Jonquera,
per elser
seu
tractament
informàtic,
i al fitxer
corresponent
a l'expedient
de
competències. Així mateix podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació
i oposició
a l'Ajuntament de la Jonquera, Plaça de l'Ajuntament, 4 - 17700 La Jonquera.
l'àrea que
el tramiti.

Plaça Ajuntament, 4 -17700 LA JONQUERA

telf. 972 55 40 05 Fax. 972 55 41 93

www.lajonquera.cat

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L'OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA

Resguard acreditatiu d'haver efectuat el pagament de la taxa/es corresponent/s

Dos exemplars del projecte tècnic visat pel col·legi professional corresponent.
Full d'assumeix de la direcció de les obres, visat pel col·legi professional corresponent i, si s'escau, compromis de permanència a peu
d'obra.
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil de cobertura total de tot tipus de danys que es puguin produir mentre duri l'enderroc i el
transport de runes a l'abocador.
Full d'assumeix de coordinació de Seguretat i Salut.

Estudi de Seguretat i salut o Estudi Bàsic segons pressupost de l'obra.

Fitxa justificativa del pressupost.

Fitxa de residus en compliment del decret 201/94 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i Decret 161/01 de 12 de juny.

Fotografies de l'entorn.

1,- INFORMACIÓ SOBRE EL PAGAMENT DE LA TAXA.
Les taxes d'obres s'han de liquidar i pagar en el moment en el què es presenti la sol·licitud de llicència. La taxa s'ha de liquidar i pagar al Departament de Recaptació de
l'Ajuntament d'acord amb l'ordenança fiscal que estigui vigent en el moment de presentació de la sol·licitud.

Plaça Ajuntament, 4 -17700 LA JONQUERA

telf. 972 55 40 05 Fax. 972 55 41 93

www.lajonquera.cat

