COMUNICACIÓ PRÈVIA A L’EXECUCIÓ D’OBRES
Sol·licitant / Interessat
Nom i Cognoms _________________________________NIF/CIF ____________
Adreça _______________________________________________________
Població _________________________ Telèfon ___________ Fax __________
Telèfon mòbil ______________ Correu electrònic __________________________
Representat per _________________________________ NIF ______________
Adreça _______________________________________________________

Exposició de fets i petició que es formula
Nota informativa:

DECLARO QUE PRETENC EXECUTAR EN L’HABITAGE UBICAT AL CARRER:
_____________________________________________
LA/LES OBRA/ES SEGUENT/S:

1.- La Taxa per atorgament de la llicència
d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 21 de
2017, és del 2,42 % del pressupost. Amb un
import mínim de 30.-€.

Arranjament de la cuina (sense modificació de la distribució)

2.- La Taxa per ocupació de la via pública

Arranjament de la cambra de bany (sense modificació de la distribució)

amb

un

sac

contenidor,

d’acord

amb

l’ordenança fiscal núm. 6 de 2017, tarifa 3-

Canviar paviment interior habitatge (sense modificació de la distribució)

b, és de 2,45.-€ per dia i unitat.
3.- La Taxa per ocupació de la via pública

Amb un pressupost de: ____________________ €

amb un contenidor d’obres, d’acord amb
l’ordenança fiscal núm. 6 de 2017, tarifa 3-

Ocupació de la via pública:

a, és de 7,47.-€ per dia i unitat.

S’ocuparà amb ________ sacs, durant _____________ dies
S’ocuparà amb _______ contenidors, durant _________ dies
Si en el termini de 10 dies hàbils no s’ha rebut notificació municipal, s’entendrà que aquest document és
acreditatiu de la llicència en ferm.
La llicència s’entén concedida sense perjudici de tercers i és responsabilitat del sol·licitant obtenir
prèviament el permís de la comunitat de propietaris, si és necessari, essent el termini per iniciar les obres
de3 mesos i de 6 mesos per executar-les.
D’acord amb la Llei 15/99 de Protecció de dades de Caràcter Personal (LOPD), els informo que estic assabentat que les dades que s’enregistren en aquest formulari
s’inclouran en un fitxer automatitzat i s’utilitzaran amb l’objecte pel qual han estat recollides; i que puc fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les meves
dades adreçant un escrit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Ripollet, carrer Balmes, núm. 4, 08291 RIPOLLET, a l’atenció del responsable del fitxer.

Ripollet, _____ de ____________ de _____

Signatura,

Vist i plau,

Il·lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Ripollet

