SOL·LICITUD D’OBRES MENORS EN RÈGIM
D’ASSABENTAT

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
Nom i cognoms o raó social
Tipus*

*

DNI/NIF *

Via*

Núm.*

Portal

Escala

Població *

Pis

Codi postal

Telèfon *

Adreça electrònica

Porta
*

*

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms o raó social *
Tipus*

DNI/NIF *

Via*

Núm.*

Portal

Escala

Població *

Pis

Codi postal

Telèfon *

Adreça electrònica

Porta
*

*

DADES DE LA FINCA
Que en la finca situada en

*

Amb núm. de referència cadastral

*

BREU DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES
Obres a l’interior dels habitatges i locals que no suposin canvis en les obertures, parets, pilars i/o forjats, ni en la
estructura ni la distribució interior; i que no requereixen direcció tècnica; ni modifiquen els usos existents:
Reforma de banys ( expressar la superfície de planta )

m2

Substitució de banyera per plat de dutxa en bany existent

uts

Reforma de cuina ( expressar la superfície de planta )

m2

Pintat d’interior de locals o habitatges

m2

Buidat i/o neteja de locals, oficines o habitatges

m2

Construcció o substitució d’envans en locals o habitatges

m2

Enguixats de parets i sostres en locals o habitatges

m2

Col·locació de cel-ras en locals o habitatges

m2

Substitució de fusteria interior ( portes )

uts
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Substitució de fusteria exterior ( finestres, reixes i/o persianes )

uts

Substitució de paviment interior en locals o habitatges

m2

Substitució de paviment exterior: asfalt

m2

Substitució de paviment exterior: paviment

m2

Substitució de paviment exterior: paviment tou o verd

m2

Climatització de local ( aire condicionat i/o calefacció )

m2

Climatització d’habitatge ( aire condicionat i/o calefacció )

m2

Col·locació de tanques:
m

Col·locació de tanques en solars o patis

Formació de guals:
m

Formació de guals

Col·locació de veles:
m2

Col·locació de veles, tendals i marquesines en façanes d’edificis

Reparació no estructural d’elements comuns de l’edifici si té una localització parcial i no afecta a la seva totalitat:
Repàs de coberta, substitució puntual de teules i neteja de canaleres

m2

Substitució parcial de la coberta

m2

Substitució de canaleres i baixants de cobertes i terrasses

m2

Sol·licito bonificació del 95% de la quota de la taxa per a la rehabilitació dels paraments exteriors i elements comuns de
l’edifici
Obres de supressió de barreres arquitectòniques, sempre que no suposin
l’afectació d’elements estructurals de l’edifici i s’ajustin a la normativa vigent

m2

Sol·licito bonificació del 90% de la quota de la taxa i el 90% de la quota de l’ICIO per a la realització d’obres de supressió
de barreres arquitectòniques

Col·locació de rètols, banderoles, cartelleres i anuncis publicitaris:
Rètols

m2

Banderoles

m2

Cartelleres

m2

Sol·licito bonificació del 70% de la quota de la taxa i el 70% de la quota de l’ICIO per a l’adequació dels textos a la
normativa lingüística aplicable, especialment en matèria de l’ús del català

Obres de reparació i rehabilitació de façanes:
Obres d’arranjament de façanes d’alçada inferior a 7 metres

m2

Pintat de façana sobre arrebossat previ

m2

Rehabilitació de façanes incloent part proporcional de col·locació de bastides

m2

Sol·licito bonificació del 75% de la quota de la taxa i el 75% de la quota de l’ICIO

PRESSUPOST
Pressupost de referència:

€

*

Altres obres no incloses en els apartats anteriors
( * ) en cas afirmatiu indicar:

Pressupost

Sí

No

(*)
€

Breu descripció
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ACTIVITATS
Tenen relació amb l’exercici d’una activitat?

Sí

No

Sí

No

En cas afirmatiu, indiqueu el tipus d’activitat:

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Les obres impliquen afectació i/o ocupació de la via pública ( * )

( * ) En cas afirmatiu caldrà sol·licitar la corresponent llicència d’ocupació de la via pública

DOCUMENTACIÓ
Justificant del pagament de la TAXA o de la seva exempció per llicències en règim d’autoliquidació. ( * )
Justificant del pagament de l’ICIO per llicències en règim d’autoliquidació, si s’escau
Pressupost de les obres o instal·lacions a realitzar, si s'escau.
Autorització de representació, en cas d'actuar com a representant de la persona interessada.
( * ) Segons l’Ordenança Municipal núm. 5, sense l’acreditació del pagament de la taxa per llicències d’obres, no es tindrà
per demanada la llicència i no es podran iniciar les obres.

NORMATIVA APLICABLE
- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3
d'agost.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
- Pla d’Ordenació urbanística municipal de Vilafranca del Penedès aprovat per la CTB en data 11 de juny de 2003 i publicat en
el DOGC en data 26 de gener de 2004.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Ordenança Fiscal Municipal número 5: Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
- Ordenança Fiscal Municipal número 28: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

NOTIFICACIONS
Vull rebre les comunicacions i notificacions d'aquest expedient en format electrònic.
No vull rebre les comunicacions i notificacions d'aquest expedient en format electrònic.
Important: si sou persona jurídica, empresa, entitat o professional, per raó de la vostra relació de servei, esteu obligats legalment a acceptar la
notificació electrònica, i el possible rebuig expressat no té cap efecte jurídic. La recepció d’avisos tindrà lloc a l’adreça electrònica i/o telèfon
(SMS) que heu indicat en aquest formulari. Podeu consultar les condicions de la notificació electrònica a www.vilafranca.cat/notificacions.

AUTORITZACIÓ DE PRESENTACIÓ
Autoritzo

,

amb

DNI/NIE

a

presentar aquesta sol·licitud al Registre municipal de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en nom meu.
Acompanyo aquesta autorització amb una còpia del meu document identificatiu oficial.
LOCALITAT I DATA

,

de/d'

de
Signatura

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, i amb la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, l’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA, responsable del tractament, garanteix que les dades personals fetes constar en aquest document seran tractades
d’acord amb la llei i en condicions de seguretat, i emprades per a les relacions de l’Ajuntament amb la persona interessada. No seran cedides a tercers, tret
de consentiment exprés o de previsió legal.
Es podran exercir els drets d’accedir a les dades, rectificar-les i suprimir -les, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la
portabilitat de les dades. Aquests drets s’exerciten mitjançant una comunicació adreçada a la Delegada de Protecció de Dades de l’Ajuntament, per mitjans
electrònics a www.vilafranca.cat o bé presencialment o per correu certificat a l’adreça següent: Carrer de la Cort, 14 – 08720 Vilafranca del Penedès. Per a
més informació consulteu la nostra política de privacitat. Les dades seran conservades només durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat
per a la qual han estat recollides.
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INSTRUCCIONS PER A OMPLIR EL FORMULARI
- Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris.
- La sol·licitud ha d’anar signada per la persona interessada.
- Si qui presenta la sol·licitud a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès no és el mateix interessat, caldrà omplir l’apartat
d’autorització de presentació, tot aportant una còpia del document identificatiu oficial de l’interessat per tal de verificar
l’autenticitat de la signatura.
- La persona que presenta la sol·licitud ha d’anar degudament identificada.

AVÍS LEGAL
La persona interessada manifesta, sota la seva responsabilitat, que les dades aportades en la sol·licitud són verídiques i que
compleix en els requisits establerts en la normativa vigent per accedir a la pretensió realitzada.
La manca de veracitat de les declaracions responsables, o d’autenticitat dels documents que s’adjuntin, pot comportar la
denegació de la petició i la denúncia penal per falsedat.
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