Ajuntament de Rialp
Plaça del Tornall, 1 - 25594
Rialp
(Pallars Sobirà)
Tel. 973 620 365 Fax. 973 620 308
Web: http://www.rialp.cat - Mail: ajuntament@rialp.cat

PETICIÓ LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR
Dades del sollicitant:
Nom.

Cognoms.

Adreça.
Població.
DNI:

CP:
Telèfons.

Correu-e.

BREU DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR:

Pressupost execució de material:

EUROS

Emplaçament de les obres:
Situació de l’immoble:
Empresa contractista:

Tel.

Facultatiu encarregat de la direcció:

Tel.

Nombre d’habitatges:
Superfície útil:
(Article 2 del Decret 282/91 de 24 de desembre)

Altes connexións d’aigua i connexions clavegueram

Nombre d’habitatges
Nombre de locals comercials

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA :
Plànol Cadastral
Petició de la cèdula urbanística
Projecte bàsic i d’execució (signats i visats). El projectes inclouen:
 Acompliment del Decret d’habitabilitat (Decret 28/1999 de 9 de febrer)
 Acompliment de la legislació vigent referent a Barreres Arquitectòniques (Decret 135/1995 de 24 de març)
 Acompliment del Decret de residus de la construcció (Decret 201/1994 de 26 de juliol)
Assumeix d’arquitecte o enginyer superior (Article 1 del Decret 282/91 de 24 de desembre)
Assumeix d’aparellador o enginyer tècnic (Article 1 del Decret 282/91 de 24 de desembre)
Full d’estadística
Projecte de Telecomunicacions (Article 3 del RDL 1/1998 de 27 de febrer)
Projecte / Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre)
Programa de Control de Qualitat (Article 1 del decret 282/91 de 24 de desembre)

Rialp, .......... d ................................ de 20...
signatura:

Illm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Rialp.
Avís Legal:
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades
podran ser registrades en un fitxer automatitzat. El tractament d’aquesta informació és confidencial i només podrà ésser cedida a altres administracions públiques
en els supòsits legalment previstos i quan sigui necessari pel compliment de les seves finalitats.
Podeu exercir drets d’accés, rectificació, cancellació i oposició per escrit a: Ajuntament de Rialp, Pl. del Tornall, 1 – 25594 - Rialp (Lleida).
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