SOL·LICITUD

Ajuntament de Figaró- Montmany

Nom i cognoms
DNI/CIF

Telèfon

Representant (si s’escau)
DNI/CIF

Domicili per notificacions

Municipi

CP

Correu electrònic

EXPOSICIÓ DE FETS I RAONS (Feu constar els fets i els raonaments en els quals fonamenteu la vostra petició)
Exposo que

PETICIÓ (Concreteu la vostra petició de la manera més clara i breu possible)
Demano que

DOCUMENTS APORTATS (Si adjunteu documents, feu-ne constar la relació)

A Figaró- Montmany,____ d_________de 201_
Signatura del sol·licitant
A l’Il·lm. Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Figaró- Montmany

D’acord amb la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades podran ser incorporades a un fitxer automatitzat per
fer-ne un tractament informàtic.
Ajuntament de Figaró- Montmany- Crta. De Ribes, 42-44 08590 Figaró- Montmany (Vallès Oriental)
Tel. 93 842 91 11 Fax. 93 842 91 36 // Web. www.figaro-montmany.cat correu electrònic: figaro@diba.cat

Ajuntament de Figaró- Montmany

DADES A COMPLIMENTAR PER LLICÈNCIA D'OBRES
PROMOTOR:.........................................................................................................................................................
CONSTRUCTOR:..................................................................................................................................................
ARQUITECTE:.......................................................................................................................................................
ENGINYER:...........................................................................................................................................................
EMPLAÇAMENT DE L’OBRA:..............................................................................................................................
PRESSUPOST DE L’OBRA:.................................................................................................................................
Superfície (m2) del solar:......................................................................................................................................
Superfície (m2) de les obres a realitzar:...............................................................................................................
Observacions:.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
En cas d'obres menors, adjuntar croquis.
En cas d'obres majors, adjuntar:
- Dues còpies del projecte realitzat pel tècnic corresponent i visat pel professional pertinent, que contingui:
- Memòria
- Plànols
- d'emplaçament, a escala 1:500
- de plantes i façanes principals, laterals i posteriors.
- Dues còpies de l'estudi bàsic de seguretat i salut.
- Assumeix de direcció d'un Tècnic de Grau Superior
- Carnet de responsabilitat del contractista.
- Escriptura amb inscripció al registre de la propietat
En el cas de les obres majors caldrà que es presenti còpia del rebut de l’IAE o, en el seu cas declaració censal (Mod. 036 o
037) de l’empresa constructora o persona que realitzi l’obra.

A l’Il·lm. Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Figaró- Montmany

D’acord amb la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades podran ser incorporades a un fitxer automatitzat per
fer-ne un tractament informàtic.
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