
SOL·LICITUD DE  LLICÈNCIA D' OBRA EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ

Nom i cognoms DNI

Domicili

Població

Correu electrònicFax

Núm: Pis: Porta:

TelèfonCP

INTERESSAT:

Data

Superfície i dimensions de l'obra

INTERESSAT

Emplaçament de l'obra:

Altres dades d'interés:

DNI

Domicili

Població Correu electrònic

Fax

Núm: Pis: Porta:

TelèfonCP

Nom i cognoms

Adreça a efectes de notificació:

REPRESENTANT:

REPRESENTANT

EXPOSO:

I MANIFESTO QUE:

Que comunico a l' Ajuntament d' Olot que realitzarà la següent obra:

Pressupost:

El lloc on es realitzen les obres NO es destinarà a cap ús o activitat.

El lloc on es realitzen les obres es destinarà AL MATEIX ús o activitat que s'hi exerceix actualment.

Protecció de dades personals. L’Ajuntament d’Olot, en compliment del que estableix l’article 5 de la Llei orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal 15/1999
de 13 de desembre, pel que es regula el dret d’informació en la recollida de dades, li comunica que les seves dades personals han estat incorporades al fitxer
Urbanisme, Rehabilitació i Habitatge. Només seran utilitzades en el procediment administratiu pel qual han estat necessàries i pel departament de l’ajuntament
encarregat de la seva execució. En cap cas seran cedides a tercers.
Per exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, pot fer-ho personalment o per escrit a la següent adreça: Ajuntament d’Olot Passeig Bisbe Ramon Guillamet,
10 ,17800 Olot (Girona)

Contractista que assumeix l'execució de les obres (Cal presentar ALTA IAE) :

Obres d'acabats interiors d'edificis 

Obres d'acabats exteriors d'edificis

Obres de rehabilitació energètica

Programa  GarrotxaDomus

General

Barri Vell Sól no urbanitzable Edifici en conjunt unitari (*)

(*) La composició arquitectectònica, els materials, textures i colors d'acabat de façana coincideixen amb els característics
del conjunt edificat d’acord amb el criteri determinat a l’article 128 del Pla d’ordenació urbanística municipal

Signatura



SOL·LICITUD DE  LLICÈNCIA D' OBRA EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ

CONDICIONS:

Protecció de dades personals. L’Ajuntament d’Olot, en compliment del que estableix l’article 5 de la Llei orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal 15/1999
de 13 de desembre, pel que es regula el dret d’informació en la recollida de dades, li comunica que les seves dades personals han estat incorporades al fitxer
Urbanisme, Rehabilitació i Habitatge. Només seran utilitzades en el procediment administratiu pel qual han estat necessàries i pel departament de l’ajuntament
encarregat de la seva execució. En cap cas seran cedides a tercers.
Per exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, pot fer-ho personalment o per escrit a la següent adreça: Ajuntament d’Olot Passeig Bisbe Ramon Guillamet,
10 ,17800 Olot (Girona)

L’autorització tàcita s’atorga sense perjudici de tercer, llevat del dret de propietat i sota l’exclusiva responsabilitat de la
persona a qui es concedeix.

Han de començar les obres dins el termini de 15 dies des de l’endemà de la present comunicació, i hauran d’acabar-se
en el termini de 2 mesos.

No es realitzaran en edificis situats al Barri Vell, en sòl no urbanitzable, en edificis catalogats o afectats pel planejament.

En cas que per la realització d’aquestes obres calgués l’ocupació de la via pública caldrà obtenir l’autorització pertinent.

Durant l’execució dels treballs s’adoptaran les precaucions previstes a les disposicions legals vigents en cada moment
en matèria de seguretat i salut i que aconsellin les bones pràctiques de la construcció.

Les obres o instal·lacions s’han d’ajustar estrictament a les que s’han comunicat. S’incorrerà en infracció objecte de les
sancions pertinents en cas de qualsevol modificació no comunicada o extralimitació.

El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li reclami el personal municipal
encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i
serà objecte de les sancions que corresponguin.
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7 Els elements constructrius, decoratius i de mobiliari, revestiments de parets, sostres i terres, han de garantir una

reacció al foc determinada (1), d’acord a l’apartat 4 de la Secció 1 del Document Bàsic de Seguretat contra Incendis
del Codi Tècnic de l’Edificació.
(1) Queden exclosos els interiors dels habitatges particulars.
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