Ajuntament de La Tallada d’Empordà
La Tallada – Tor – Marenyà – Canet (Baix Empordà)
C/Les Torres, 1-3. CP 17134. Tel: 972780095. Fax: 972780238

Sol.licitud de llicència urbanística
Nom i cognoms:
NIF/NIE:
En representació de:
NIF/NIE:
Adreça per a notificacions:
Telèfon:

Fax:

Correu electrònic:

Exposa:
Que ha de realitzar l’actuació següent:






Obra o instal.lació de nova planta, rehabilitació integral o ampliació
Obra o instal.lació menor
Obra o instal.lació a la via pública
Primera ocupació de l'edifici
Parcel.lació urbanística, segregació o divisió horitzontal

Obra, instal.lació, parcel.lació o divisió a realitzar:

Situació:
Pressupost (en cas d’obres o instal.lacions):
Empresa constructora (en cas d’obres o instal.lacions):
Núm. de llicència (en cas de prórroga, segona fase d'obra o primera ocupació d’edifici):

Demana:
Que, un cop fets els tràmits corresponents, se li concedeixi la llicència municipal.
La Tallada d’Empordà, a ____ d______________________ de __________.
Signatura

Documentació aportada

(veure al dors

Documentació aportada
www.latallada.cat

Email: ajuntament@latallada.cat

)

Ajuntament de La Tallada d’Empordà
La Tallada – Tor – Marenyà – Canet (Baix Empordà)
C/Les Torres, 1-3. CP 17134. Tel: 972780095. Fax: 972780238

Obra o instal·lació de nova planta, rehabilitació integral o ampliació
















Projecte tècnic Visat de l’edificació
Fitxa de característiques del projecte
Full de nomenament d'arquitecte
Full de nomenament d'arquitecte tècnic o aparellador
Full de nomenament d'enginyer o enginyer tècnic
Qüestionari estadístic de l'edificació
Programa de control de qualitat
Estudi de seguretat i salut
Projecte tècnic d’infraestructures de telecomunicació
Projecte tècnic d’instal·lació de grua-torre
Assegurança de responsabilitat civil de la grua-torre
Documents GR-1, GR-2, GR-3 d’instal·lació de la grua-torre
Contracte de l’empresa gestora dels residus de la construcció
Alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’empresa constructora
Últim rebut de l’Impost sobre els Bens Immobles (IBI) de la finca

Obres o instal·lacions menors:





Pressupost de les obres o instal·lacions
Plànol de situació a escala 1:1000
Plànol de l’obra a escala 1:50 o 1:100
Últim rebut de l’Impost sobre els Bens Immobles (IBI) de la finca

Obres o instal·lacions a la via pública:
 Pressupost de les obres
 Plànol de situació a escala 1:1000
 Plànol de l’obra a escala 1:100 a 1:500
Primera ocupació d’edificis
 Certificat final d’obres
 Butlletí o certificat final de la instal·lació de telecomunicacions (ICT)
 Alta de l’Impost de Bens Immobles (IBI) de l’edifici
Parcel·lacions urbanístiques, segregacions o divisions horitzontals de finques
 Memòria de la parcel·lació, segregació o divisió horitzontal de la finca
 Plànol de situació a escala 1:1000
 Plànol de la finca inicial i de les finques o entitats que en resultin a escala 1:100 o 1:200
Nota important
La documentació subratllada en cada apartat es considera la mínima imprescindible per a
registrar la sol·licitud. La resta, si es requerida per l’Ajuntament, s’haurà d’aportar en el termini
màxim de 10 dies.

www.latallada.cat

Email: ajuntament@latallada.cat

