SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS
Sol·licitant / Interessat

Documents que s’aporten

Nom i Cognoms

NIF/CIF

Adreça

Autoliquidació de taxes

CP

Població

Telèfon

Telèfon mòbil

Correu electrònic

Representat per

Projecte tècnic
(2 exemplars)

Fax

Estudi de Residus R.D.
105/2008

NIF

Adreça

Descripció de les obres:

Assumeix direcció
facultatius

Adreça: _________________________________________________

Estadística edificació i
habitatge

Obres a realitzar:

Estudi Seguretat RD
1627/97
Justificant compliment del
Decret 89/2010
(PROGROC)

Termini d’execució: _______________________________________
Pressupost d’execució: ____________________ €

Compliment Ordenança
Energia Solar

Dades facultatius i constructor/a

Projecte Telecomunicacions

Arquitecte: ____________________________ núm. Col. __________

Compliment Ordenança
d’Estalvi d’Aigua

Aparellador: ___________________________ núm. Col. __________

Informe de la comp. subm.
d’energía elec. o fitxa
revisió càrregues.

Constructor: ___________________________ NIF ______________
Ocupació de la via pública (En cas de no justificar el volum de residus D. 89/2010)
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.

Ripollet, ______ de ____________ 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

