ENDERROC

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’ENDERROC
SOL·LICITANT
Nom i cognoms
o raó social

DNI/CIF

Adreça fiscal

CP

Municipi

REPRESENTANT (si n’hi ha)
Nom i cognoms
o raó social
ADREÇA DE NOTIFICACIONS:

DNI/CIF
Sol·licitant

Representant

Adreça
Telèfon

CP
Mòbil

Municipi

Fax

Correu electrònic

DADES DE LA FINCA
Adreça

Núm.

Ref. cadastral

DADES DEL FACULTATIU
Tècnic

Núm. col·legiat

Telèfon

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Enderroc de:

Previsió de residus:

Pressupost d’execució material

m3 terres
m3 runes

El sotasignat sol·licita que li sigui concedida la DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE
llicència per realitzar les obres descrites.
Fotografies de la finca signades pel promotor i el tècnic
Projecte visat, 2 còpies
Estudi de Seguretat i Salut, visat
ALTRA DOCUMENTACIÓ
Sol·licitud incompleta: si manca documentació
senyalada com imprescindible, s’haurà de
completar íntegrament en DEU DIES. En cas
contrari, es tindrà l’interessat per desistit i
s’arxivaran les actuacions.
Cerdanyola del Vallès,01

de gener

de 2015

IL·LUSTRÍSSIM SENYOR ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el
corresponent fitxer automatitzat de l'Ajuntament 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 a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de l'Ajuntament.
Versió 07/2015

DOCUMENTACIÓ PER A LES LLICÈNCIES D’ENDERROC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sol·licitud normalitzada
Fotocòpia del DNI o CIF del sol·licitant, o exhibició de l’original
Escriptura de constitució de societat i poders del representant
Fotografies de la finca, signades pel promotor i el tècnic
Assumpció direcció facultativa
Document de responsabilitat del promotor (art. 27.2d de les OOMM)
Situació arrendaticia de la finca
Qüestionari estadístic, 2 còpies signades pel tècnic i el promotor
Projecte visat, 2 còpies
Estudi de Seguretat i Salut visat
Ocupació via pública (croquis acotat indicant m² i dies d’ocupació)
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