SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS
Documents que s’aporten

Sol·licitant / Interessat
Nom i Cognoms

NIF/CIF

Adreça

CP:

Població

Telèfon

Telèfon mòbil

Autoliquidació de taxes

Fax

Projecte tècnic
(2 exemplars)

NIF

Assumeix direcció
facultativa

Correu electrònic

Representat per
Adreça

Estudi Seguretat RD
1627/97

Descripció de les obres:

Justificant compliment del
Decret 89/2010 “Programa
gestió residus

Adreça: _________________________________________________
Obres a realitzar:

Termini d’execució: ___________________________________________
Pressupost d’execució: ____________________ €
Dades facultatius i constructor/a
Arquitecte: ________________________________ núm. Col. __________
Aparellador: _______________________________ núm. Col. __________
Constructor: ________________________________ NIF ______________
Ocupació de la via pública
S’ocuparà amb ______ sacs, durant ___________ dies

S’ocuparà amb ______ contenidors, durant __________ dies

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.

Declaro:
1.
2.
3.
4.

Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud.
Que estic obligat/ada a comunicar a l’Ajuntament de Ripollet qualsevol variació que pogués produir-se d’ara endavant i a facilitar
tota la informació que em sigui requerida, d’acord amb la normativa vigent.
Que autoritzo a l'Ajuntament de Ripollet a consultar a les corresponents administracions les dades necessàries per poder comprovar
que es compleixen les condicions requerides a l'objecte d'aquesta sol·licitud
Que autoritzo a l'ajuntament de Ripollet a utilitzar la via telemàtica, amb l'adreça consignada a l'encapçalament d'aquesta instància,
per respondre la sol·licitud o per resoldre qualsevol consulta relacionada amb la mateixa.

En cas de no autoritzar, marqueu la casella.

DESEMBRE de _____
Ripollet, ______ de ______________
Signatura,

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

Nota informativa:

1.- La Taxa per atorgament de la llicència d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 21 de
2016, és del 2,42 % del pressupost. Amb un import mínim de 30.-€.

2.- L’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’acord amb l’Ordenança Fiscal
núm. 5 de 2016, és del 3,980 % de la base imposable. La base imposable es determina a
partir dels mòduls que,

per a cada tipus d’edificacions, obres o instal·lacions,

s’estableixen a l’annex de l’Ordenança Fiscal núm. 5 de 2016 o, si el pressupost
presentat per l’interessat és d’un import superior al que resulti de l’aplicació dels
mòduls, en funció d’aquest pressupost.

2.- La Taxa per ocupació de la via pública amb un sac contenidor, d’acord amb
l’ordenança fiscal núm. 6 de 2016, tarifa 3-b, és de 2,45.-€ per dia i unitat.

3.- La Taxa per ocupació de la via pública amb un contenidor d’obres, d’acord amb
l’ordenança fiscal núm. 6 de 2016, tarifa 3-a, és de 7,47.-€ per dia i unitat.

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

