REGISTRE

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRA

En/Na.
amb domicili

Tel.

EXPOSA:
Que en la finca de la meua propietat situada en:

Referència cadastral:
d’aquest municipi, desitge realitzar obres consistents en:

L’import de l’obra a realitzar és de

€,

(conforme al pressupost que s’acompanya o

es relaciona al dors).

ICO 2,80% sobre el pressupost

€.

Taxa d’activitats urbanístiques (1% del pressupost amb un mínim de 30,98 €)

€.

Total:

€

SOL·LICITA:
Per tot el que s’exposa, que previ els tramits oportuns, atorgue
Municipal d’Obres.
Xaló a

la preceptiva Llicència

de

de 200__

EL SOL·LICITANT

EL CONSTRUCTOR

N.I.F. o C.I.F.

N.I.F. o C.I.F.

Signatura

Signatura

INFORMACIÓ
AL SOL·LICITANT
Ni la sol·licitut de la Llicencia ni
el pagament de les taxes
autoritza a l’inici de les obres,
que sols podran començar
amb la concessió de la
Llicencia.

S’acompanyarà de la fotocopia de
l'alta al padró d’activitats.

Sr. Alcalde President de l’excel·lentíssim Ajuntament de Xaló

PARTIDES D’OBRA A EMPRAR I PRESSUPOST:

QUANTITAT

PARTIDA

TOTAL

m3

Enderrocs

€

m3

Moviments de terres

€

m

Sanejament

€

m2

Tabiqueria

€

m2

Lluïts d’algeps

€

m2

Lluïts de morter de ciment

€

m2

Paviments

€

m2

Entaulellats

€

Reparació de coberta

€

m2

(reteulat o revestiments; sense afectar a l’estructura)

ut

Unitats de fusteria

€

ut

Unitats de ferreria

€

m

Llanterneria

€

ut

Aparells sanitaris

€

ut

Electricitat

€

m2

Vidres

€

m2

Pintures

€

h

Mà d’obra

€

Altres

€
€
€
€
€

Total pressupost execució material:

€

CROQUIS - OBSERVACIONS:

NOTA:
1. Llicència d’obra menor en sòl urbà
Obres de reforma i amillorament en edificacions existents sense modificació de parts estructurals ni ampliació de
l’edificació i sense canvis d’ús de l’edificación que es reforma.
Documentació:
Instància subscrita pel constructor
Situació exacta de l’obra
Descripció precisa de les obres a realitzar
Pressupost de l’obra
En cas d’afectar a l’aspecte exterior de l’edificació s’acompanyaran fotografies recients.
2. Llicència d’obra menor en sòl no urbanitzable
Obres de reforma i amillorament en edificacions existent sense modificació de parts estructurals ni ampliació de
l’edificació i sense canvis d’ús de l’edificació que es reforma.
Documentació:
Instància subscrita pel constructor
Situació exacta de l’obra
Descripció precisa de les obres a realitzar
Pressupost de l’obra
S’acompanyaran fotografies recients de l’edificació on s’observe aquesta en tots els seus aspectes.
3. Tanques
Obres de tancament de solars o parcel·les en qualsevol tipus de sòl.
Documentació:
Instància subscrita pel constructor
Plànol o croquis de la parcel·la o solar amb situació exacta del tancament.
Descripció precisa de les característiques del tancament a realitzar
Pressupost de l’obra
En cas de no estar fixada l’aliniació es sol·licitarà aquesta amb antelació a l’inici de les obres.

