Segell registre municipal

Registre d’obres:

Data:

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS I / O D‘INSTAL·LACIÓ DE GRUA
DADES DEL / DE LA TITULAR
Nom / raó social
Domicili fiscal

NIF/ CIF
Telf/Fax/ C.e.

DADES DEL / DE LA REPRESENTANT

(En cas que n’hi hagi)

Nom / raó social
Domicili fiscal

NIF/ CIF
Telf/Fax/ C.e.

DADES DEL / DE LA CONSTRUCTOR / A

(En cas que n’hi hagi)

Nom / raó social
Domicili fiscal

NIF/ CIF
Telf/Fax/ C.e.

TIPUS D’OBRA
Obra menor

D’arranjament de façana

Obres
interiors

Vinculades a
una activitat

Relacionada amb la llicència d’obres majors

Instal·lació
de grua

Altres

Sòl privat
Emplaçament en

Núm.
DADES DE L’OBRA
Descripció de
l’obra

Via pública

Data:

Demanar llicència d’ocupació

(No cal omplir-ho en cas de sol·licitar autorització d’instal·lació de grua)

En el cas de no
adjuntar el
pressupost, cal fer
constar la superfície
afectada i els
materials

Emplaçament

Carrer

núm

Pressupost (*)

€

(*) per pressupostos inferiors a 350 €, la base imposable de la llicència d’obres serà igual a 350 €
Ref. Cadastral núm:
TÈCNICS
(En cas que n’hi hagi)
Nom i
títol

Autor del projecte

Telf/Fax/ C.e.

Director de l’obra

Telf/Fax/ C.e.

La persona interessada que a dalt s’indica EXPOSA :
Que siguin autoritzades les obres sol·licitades, i que d’acord amb la legislació vigent, se’n concedeixi la
corresponent llicència.

Mollerussa,

d

de
Signatura del sol·licitant o representant

NOTA INFORMATIVA: L’Ordenança Fiscal reguladora de l’ICIO preveu la possibilitat de gaudir-se d’una bonificació, en el supòsit que l’obra sigui declarada pel Ple de
la Corporació d’especial interès o utilitat municipal, per concorre circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment d’ocupació. Si considereu que en la
vostra obra es donen aquests supòsits podeu demanar aquesta bonificació.

AJUNTAMENT DE LA CIUTAT DE MOLLERUSSA. EL PLA D’URGELL

OBRES MENORS
Classificació
Es consideren obres menors aquelles construccions o instal·lacions la realització de les quals no variï el volum construït ni afecti
l’estructura d’un immoble. Entre altres, se n’especifiquen les següents:
* Obres de substitució de paviments, enrajolats, sanitaris o mobiliari de cuina.
* Formació de banys en locals comercials i magatzems.
* Enderroc d’envans i construcció de particions interiors que no modifiquin de manera important la distribució existent.
* Reparació i millora de façanes, en edificis no catalogats, que no afectin a l’estructura: revestiments, balcons, fusteria,
etc.
* Repàs i manteniment de cobertes i terrats que no impliquin modificacions de l’estructura.
* Construcció de tanques i formació de jardins.
* Treballs d’anivellament i moviment de terres, no emparats per una llicència d’obres majors, que comportin modificacions
dels nivells existents entre +1,50 m i -2,50 m.
* Construcció d’aparadors i instal·lació de rètols i veles.
* Construcció i reparació de canonades de clavegueram o desguàs.

Documentació mínima

Verificació de l’Ajuntament

Sol·licitud de llicència d’obres que especifiqui els materials i la superfície afectada.
Altres documents aportats (en cas que siguin procedents):
Fulls d’assumeix de les direccions tècniques
Amidaments o pressupost
Estudi bàsic de seguretat i salut
Informació gràfica (plànols, croquis, fotos,etc...)

INSTAL·LACIÓ DE GRUA
La instal·lació de grues-torre està subjecta a l’obtenció prèvia del corresponent permís municipal.

Documentació mínima

Verificació de l’Ajuntament

Projecte tècnic visat , que incorpori estudi de seguretat i pressupost. (2 exemplars) (*)
Certificat segellat per una entitat d’inspecció i control (EIC) prèvia al muntatge.
Pòlissa de responsabilitat civil de la instal·lació. (Original o còpia compulsada)
Un cop muntada la grua s’ha de lliurar el imprès GR1 segellat per una EIC
(*) Les grues torre autodesplegables tipus monobloc de moment nominal major de 15 kNm o menor o igual a 170 kNm (classe 1)
no requereixen projecte d’instal·lació. Si que el requereixen la resta de grues torre (classe 2) de moment nominal major de 15
kNm que no són de classe 1.

NOTES
En el cas de sol·licituds d’obres que afectin a elements comuns d’un immoble, caldrà lliurar a l’Ajuntament una autorització de les
obres per part del president de la comunicat en la qual s’especifiqui el seu número de telèfon.
L’ocupació temporal d’espais de titularitat municipal com carrers, places o terrenys d’equipament, està sotmesa a l’autorització
específica de l’ajuntament prèvia sol·licitud de la persona interessada de llicència d’ocupació de via pública.
Els titulars d’obres situades en zones d’afectació o influència d’autovies i carreteres, de línies de ferrocarril, de
canalitzacions de reg, de línies elèctriques o d’altres infraestructures hauran de tramitar prèviament les autoritzacions pertinents.
Quan per la seva naturalesa les obres a realitzar impliquin una alteració de la via pública, prèviament a la seva realització, caldrà
dipositar una fiança equivalent a l’1% del pressupost de les obres la qual serà retornada, a sol·licitud de la persona interessada,
un cop finalitzades les obres previ informe dels Serveis tècnics municipals. La quantia mínima serà de 1.000 € o 2.000 € en els
casos de connexió al clavegueram i/o obres a la via pública.
D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de
l’Ajuntament de Mollerussa per a gestionar el servei. Les seves no seran cedides a tercers i un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part del
registre d'expedients de l'Ajuntament. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a al Delegat
de Protecció de Dades a la següent adreça: Ajuntament de Mollerussa, Plaça de l’Ajuntament nº 2, 25230 Mollerussa (Lleida).

