D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les dades personals proporcionades seran tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat i s’inclouran als fitxers de què disposa l’ Ajuntament de Cabrera
de Mar a fi de controlar, gestionar i autoritzar els actes d’edificació. Ajuntament de Cabrera de Mar, Plaça de l’ Ajuntament nº5, Regidoria d’Urbanisme .

INSTÀNCIA DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA. OBRES
(Actes indicats en l’article 32 de les Normes Urbanístiques del POUM).

(EXP NÚM

/

Dades Personals del Sol·licitant: / Datos Personales del Solicitante:
Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos

DNI

Domicili / Domicilio

Núm.

Pis / Piso

Població / Población

C. Postal

Telèfon:

Porta / Puerta

e-mail:

Sol·licitud:
Que l’interessa realitzar obres en l’emplaçament indicat, consistents en: (Descripció obra o títol projecte)
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
La documentació que s’aporta es: (Marqueu

X . Documentació mínima necessària per una correcte identificació de l’actuació):

3 Còpies del projecte bàsic, visat i signat pel tècnic i titular. (2 en format paper, i una en suport electrònic en PDF)
Document d’Assumeix de Direcció d’obres, visat i signat pel tècnic i titular.
Estudi de Seguretat i Salut.
Document signat pel gestor autoritzat acceptant el dipòsit de residus a generar per les obres.
Designació Coordinador de Seguretat i Salut. Si no s’escau d’acord amb el RD1627/1997: Certificat Director d’obres.
Pressupost. Preu execució material de les obres.
Ocupació de via publica amb bastida o similar, alçada > 6 m: Projecte de bastida signat pel tècnic.
Fotografia/es de l’estat de conservació de la via pública o elements d’urbanització front la finca .
Altres documents: ............................……………………………………………………………………………………………

Ocupació de la via pública:

NO
SI Indicar amb quins elements: sacs / contenidors
Dies: …………. Superficie: …………

Altres: …………………………….

Dades d’emplaçament de l’actuació / Datos de emplazamiento de la actuación
Finca emplaçada en el núm. ........, pis ......., porta ........, del carrer ..................................................................................... de
Cabrera de Mar; propietat del Sr./Sra. ............................................................................... amb D.N.I. ......................................
Número de referència cadastral: .................................................................

..(. (Remarcat, el que es necessari presentar o complimentar per una correcte identificació de la sol·licitud)

Cabrera de Mar, .......... d ..... ............................... de ............ .

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR

(Signatura).

)

