
  AJUNTAMENT 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES   DE 

   MIRALCAMP 

Expedient núm. 
Dades de la persona sol·licitant 
Nom i cognoms NIF 

Adreça Codi postal Localitat 

Telèfon e-mail

En nom i representació de (cal adjuntar autorització) NIF 

Notificacions 

Avis SMS  Avis e-mail  Notificació postal 

Vull rebre les notificacions relacionades amb aquest assumpte únicament per mitjans electrònics 

 EXPOSO: 
1. Que tinc intenció de:  Realitzar obres menors  Implantar una activitat 

 Realitzar obres majors   Implantar una activitat classificada 
2. Que a tal efecte adjunto la següent documentació:

Projecte redactat per ____________________________________ Visat núm. _______ de data ____________
 Estudi bàsic de seguretat i salut redactat per _________________ Visat núm. _________ de data _______ 
 Programa de control de qualitat de _________________________________ Visat núm. _______________ 

      Full de assumeix d’obres per _______________________________________  Visat núm. ______________ 
 Full de assumeix de direcció facultativa de l’obra de ____________________  Visat núm. ______________ 

       Design. de Coordinador de seguretat _______________________________  Visat núm. ______________ 
 Croquis acotat dels treballs. 
 Fulls d’estadística d’edificació i habitatge. 
 Certificat de qualificació urbanística 
 Estudi d’impacte paisatgístic de ____________________________________ Visat núm. ______________ 
 Estudi d’impacte ambiental.  
 Pla de gestió de dejeccions ramaderes. 
 Memòria descriptiva de les obres. 

Descripció obres: 

Emplaçament. 

3. La valoració de les obres s’estima en _________________________

Per tot l’anterior, 

DEMANO: 
Que em sigui concedida la corresponent llicència, segons la legislació vigent. 

Miralcamp,................................. 

(signatura) 

Les dades personals recollides seran incorporades i tractades al fitxer anomenat  LLICÈNCIES MUNICIPALS , la finalitat del qual es 
tramitar les llicències sol·licitades. L’òrgan responsable del fitxer és l’AJUNTAMENT DE MIRALCAMP i l’adreça on l’interessat podrà 
exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació  davant d’aquest és  Av. Països Catalans, 1 de 25242-Miralcamp;  tot el qual 
s’informa en compliment de l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 


	Notificació postal: Off
	Nom i cognoms: 
	NIF: 
	Localitat: 
	email: 
	En nom i representació de cal adjuntar autorització: 
	NIF_2: 
	de data: 
	de data_2: 
	Visat núm: 
	Visat núm_2: 
	Adreça: 
	SMS: Off
	Avis email: Off
	notif: Off
	obresmen: Off
	Realitzar obres menors: Off
	obrMaj: Off
	Codi postal: 
	telefon: 
	projRedactat: 
	visat1: 
	Realitzar obres majors: Off
	op2: Off
	op1: Off
	op4: Off
	op5: Off
	op6: Off
	op7: Off
	op8: Off
	op9: Off
	op3: Off
	op10: Off
	ebasic: 
	visatebasic: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 


