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SOL·LICITUD LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS

Pàg. 1

SOL·LICITANT
Nom i Cognoms

Correu Electrònic

Domicili

Núm.

Població

CP

Pis

Porta

Telèfon

Província

DNI o CIF

NIE

Telèfon mòbil

EN REPRESENTACIÓ DE (cal aportar documentació acreditativa)
Nom i Cognoms

Correu Electrònic

Domicili

Núm.

Població

CP

Pis

EXPOSICIÓ DE FETS I RAONS
Feu constar els fets i raonaments en els quals fonamenteu la vostra petició.

PETICIÓ
Concreteu aquí la vostra petició de la manera més clara possible.

Porta

Província

Telèfon

DNI o CIF

NIE

Telèfon mòbil

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS

Pàg. 2

DOCUMENTACIÓ
Si adjunteu documents, feu-ne constar la relació.
En sòl urbà:
Projecte, per duplicat.
Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge.
Assumpció de la direcció de l'obra per part del/s tècnic/s.
Document signat amb un gestor autoritzat que garanteixi la correcta destinació dels residus.
En sòl no urbanitzable:
Projecte, per triplicat. Un exemplar es tramet a la Comissió Provincial d’Urbanisme de Tarragona.
Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge.
Assumpció de la direcció de l'obra per part del/s tècnic/s.
Document signat amb un gestor autoritzat que garanteixi la correcta destinació dels residus.
Plànol del cadastre rústic (aquest document serà facilitat de forma gratuïta per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, sempre que s’utilitzi
per l’obtenció de la llicència que es tramiti a l’Ajuntament).
Fotocòpia de l'escriptura pública de propietat.
Últim rebut del pagament de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, o bé un certificat o un altre document expedit
pel Gerent del cadastre.
Si l'edificació per a la construcció de la qual se sol·licita llicència ha d'estar destinada a l'exercici d'activitats, cal demanar
simultàniament permís d'activitats.
Altres documents

Signatura del sol·licitant:

Valls,

de

Autoritzo a l'Ajuntament de Valls a l'obtenció i consulta per mitjans electrònics de les dades disponibles en altres administracions públiques.
Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de l'AJUNTAMENT DE VALLS.
Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot
exercitar els drets d'accés, cancel·lació i oposició a: PLAÇA DEL BLAT, Nº1, 43800 VALLS (TARRAGONA)
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