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URB.003 - LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR
dades personals
situació exposada
sol·licitud
 DADES DEL SOL·LICITANT:
 Nom i Cognoms:
 DNI/CIF:
 Telèfon:
 Adreça:
 C.P:
 Població:
 Província:
 Correu electrònic:
 En representació de:
 DNI/CIF:
 EXPOSE:
Que he de realitzar les obres majors que s'indiquen a continuació:
Ubicació de l'obra:
Referència cadastral:
Projecte tècnic subscrit per:
Data de visat:
Direcció facultativa de l'obra per:
Pressupost total de l'obra:
Termini d'execució:
Descripció de l'obra:
Exercirà una activitat sotmesa a llicència o comunicació ambiental?
Indicar tipus d'activitat(1):
 SOL·LICITE:
Que es concedisca la llicència d'obra major
Signatura
Picanya, 
de 
de 
DOCUMENTS QUE CAL APORTAR*
 
 ·         Autoliquidació que es tramitarà a les dependències municipals.
·         Projecte bàsic signat per tècnic competent i amb visat pel corresponent col·legi professional.
·         Abans d'iniciar les obres s'aportarà el projecte d'execució.
·         Estudi de Seguretat i Salut, signat per tècnic competent i visat pel corresponent col·legi professional.
·         Projecte d'instal·lació de captació solar per a ús tèrmic, signat per tècnic competent i amb visat pel corresponent col·legi professional.
·         Projecte d'Infraestructures i Telecomunicacions, signat per tècnic competent i amb visat pel corresponent col·legi professional. (només en vivendes plurifamiliars) d'acord amb RDL 279/99 i DR 346/11.
·         Estudi de gestió de residus de la construcció, d'acord amb RD 105/08, i la identificació del gestor de residus autoritzat d'acord Llei 10/00 de la CV.
·         Inscripció de Certificat d'eficiència energètica del projecte i de l'edifici acabat en el Registre de Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis, d'acord amb l'ordre 1/2011, de 4 de febrer, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.
·         Imprés d'estadística d'Edificació i Habitatge, degudament complimentat.
·         Fotocòpia de l'alta censal del constructor de les obres, vàlida per a Picanya.
·         Full d'encàrrec professional de la direcció facultativa de l'obra.
·         En cas d'instal·lació de grua-torre, haurà d'aportar:
o         Plànol d'emplaçament de la grua, dibuixant els edificis i instal·lacions  afectades, altures i sectors, i altura del plànol de recorregut de la ploma, signat pel Director de les Obres.
o          Pòlissa de segurs amb la cobertura necessària.
o         Certificat de l'empresa instal·ladora que acredite el correcte muntatge i funcionament de la grua.
o         Certificat expedit per Tècnic competent i visat col·legial corresponent que especifique que la instal·lació i funcionament de la grua i el sistema de subjecció i/o allotjament dels materials transportats acompleixen les disposicions legals en matèria de seguretat.
·         Dipositar un aval de garantia de reposició de possibles danys ocasionats a les instal·lacions i/o via pública afectada, per un valor de 100€ per metre lineal de façana de l'immoble.
·         Tot això sense perjuí que el tècnic municipal, a la vista de la documentació presentada, trobe convenient que aquesta siga complementada amb l'aportació de noves dades. 
 
NOTES (veieu en l'advers el número al qual es fa referència) 
1.         De conformitat amb l'article 22.3 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, per a poder autoritzar-se la llicència d'edificació i iniciar les obres abans de l'obtenció de la corresponent llicència d'activitat; el titular haurà d'assumir la responsabilitat d'executar al seu càrrec qualsevol possible canvi i/o adaptació de les condicions físiques del local, derivades del compliment de la llicència de l'activitat. 
______________________
* La documentació caldrà aportar-la mitjançant una copia en format paper i altra copia en format digital (PDF o Word) en suport de CD, DVD o memòria USB.
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DOCUMENT ANNEXE  D'OBRA MAJOR
COMPROMÍS DE RETIRADA D'ENDERROCS
 
D.                                                                              amb DNI               en qualitat de promotor de l'obra consistent en                                                          , la qual es va a executar en l'adreça                                                           d'aquest municipi, declara que els possibles enderrocs que es generen seran retirats a abocador autoritzat, a través de:
 
 L'empresa de retirada de residus:                                                          .
 El constructor de l'obra:                                                                          .
 Altres opcions:                                                                                        .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de 
de 
Picanya, 
Signatura
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DOCUMENT ANNEXE 2 D'OBRA MAJOR
COMPROMÍS DE RESPONSABILITAT D'INICI PREVI A LLICÈNCIA D'ACTIVITATS
 
D.                                                                             amb DNI               en qualitat de titular de l'obra consistent en                                                          , la qual es va a executar en l'adreça                                                           d'aquest municipi, assumisc la responsabilitat d'executar al meu càrrec qualsevol possible canvi i/o adaptació de les condicions físiques del local, derivades del compliment de la llicència de l'activitat.
 
Signatura
Picanya, 
de 
de 
DOCUMENT ANNEXE 3 D'OBRA MAJOR
 
D.                                                                              amb DNI               amb domicili                                                                amb motiu de la sol·licitud de les obres consistents                                                                              en                                                                                                                                  amb la qual es va executar a l'adreça                                                           amb referència cadastral                                                        , em compromet a realitzar la declaració cadastral corresponent en un termini no superior a 2 mesos des de la finalització de l'esmentada obra. 
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COMPROMÍS DE DECLARACIÓ CADASTRAL A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES
de 
de 
Picanya, 
Signatura
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