ESPAI PER A
SEGELL REGISTRE

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES I/O INSTAL∙LACIONS
SEGONS ELS ARTICLES 136 i 141 DE LA LLEI 2/2014, DE 25 DE MARÇ, D’ORDENACIÓ I ÚS DEL SÒL (LOUS)
TITULAR
LLINATGES I NOM
O RAÓ SOCIAL:

DNI/NIF:

ADREÇA (C., PL., AVDA...):

NÚM.
o KM:

BLOC:

CP:

MUNICIPI:

PROVÍNCIA:

TEL.:

FAX:

ADREÇA ELECTRÒNICA (1):

ESC.:

PIS:

PORTA:

ESC.:

PIS:

PORTA:

REPRESENTANT (si s’escau)
LLINATGES I NOM:

DNI/NIF:

ADREÇA (C., PL., AVDA...):

NÚM.
o KM:

BLOC:

CP:

MUNICIPI:

PROVÍNCIA:

TEL.:

FAX:

ADREÇA ELECTRÒNICA (1):

Com a ____________________________________________________________________________________

L’Ajuntament de Palma es reserva el dret d’exigir l’acreditació de la
representació en el moment procedimental que consideri oportú.

DADES PER A COMUNICACIONS
LLINATGES I NOM
O RAÓ SOCIAL:

DNI/NIF:

ADREÇA (C., PL., AVDA...):

NÚM.
o KM:

BLOC:

CP:

MUNICIPI:

PROVÍNCIA:

TEL.:

FAX:

ADREÇA ELECTRÒNICA (1):

ESC.:

PIS:

PORTA:

(1) Nota: emplenar el camp de l’adreça electrònica implica que la persona titular accepta aquesta via com a mitjà per a comunicacions.
Les dades de caràcter personal que conté l’imprès es poden incloure en un fitxer per a ser tractades per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, fent ús de les
funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seves competències, i s’informarà, així mateix, de la possibilitat d’exercir els drets d’accés la rectificació, la cancel∙lació i l’oposició, tot
això d’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre).
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES:
REFERÈNCIA CADASTRAL

Emplenar totes les caselles amb tots el números i totes les
lletres que apareixen al seu rebut de l’IBI

ADREÇA (C., PL., AVDA...):

NÚM.
o KM:

(Parcel∙la i polígon – Rústica):
PRESSUPOST DESGLOSAT

BLOC:

ESC.:

PIS:

PORTA:

JUSTIFICANT DE DIRECCIÓ FACULTATIVA TÈCNICA segons l’art. 141. de
LOUS (si escau)

DOCUMENTA‐
CIÓ QUE ES
PRESENTA

PLÀNOL DE SITUACIÓ

AUTORITZACIONS PRÈVIES (si escau)

CROQUIS A ESCALA O ACOTAT DE LES OBRES A REALITZAR
(per a façanes el croquis es pot substituir per una fotografia)

PROJECTE O MEMÒRIA TÈCNICA (si escau)

TERMINI D’EXECUCIÓ

3

6

12

18

24 MESOS

D’acord amb l’article 5 de l’Ordenança fiscal núm. 312,00, reguladora de les taxes per atorgar llicències urbanístiques i amb l’article 1 de l’Ordenança fiscal núm.
282,00, reguladora de l’impost sobre construccions instal∙lacions i obres determín que l’import d’aquestes obres és de
€.
No es poden tramitar per aquest procediment les obres que tinguin impacte en el patrimoni historicoartístic, ni en els casos d’ús privatiu i d’ocupació dels béns de domini públic. Per a
ocupar la via pública haureu d’obtenir el permís adient del Servei d’accessibilitat, control i ocupació de via pública per obres, presentant l’imprès “Sol∙licitud de llicència d’ocupació de
via pública per obres”.

Palma, ......... d ........................ de .........
(firma)

Per a no aportar documents elaborats per l'Administració, el sol∙licitant
declara la veracitat de les dades consignades i autoritza que es verifiquin
utilitzant els mitjans telemàtics necessaris i disponibles per a les
administracions públiques
SÍ
NO

Tramitació: Departament d’Obres i Qualitat de l’Edificació. Av. Gabriel Alomar, 18, 3a planta (edifici Avingudes)
07006 Palma. Tel. 971 44 94 41. Fax 971 44 94 03. www.palma.cat
MODEL NORMALITZAT DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES I/O INSTAL∙LACIONS (12/02/2018)

