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Sol·licitud llicència d'obres majors
Plaça Catalunya, 1 - 08397 Pineda de Mar (Barcelona) - P0816200J - Tel. 93 767 15 60 - www.pinedademar.org - ajuntament@pinedademar.org

Sol·licitant:
Nom i cognoms o raó social:
NIF:
Correu electrònic:

Telèfon mòbil:
Adreça:

CP:

Municipi:
Representant: (s'aporta document d'autorització de representació)
Nom i cognoms o raó social:
NIF:
Correu electrònic:

Telèfon mòbil:
Adreça:

CP:

Municipi:
Notificació:

Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:
Notificació electrònica (Correu electrònic i/o telèfon mòbil).

Notificació en paper

Descripció de l'obra:

Edifici catalogat: Si

No

Referència cadastral:

Emplaçament de l'obra:
Tipus d'obra:

Nova planta

Ús:

Habitatge unifamiliar

Reforma

Ampliació

Habitatge plurifamiliar

Rehabilitació
Comerç

Canvi d'ús
Industrial

Altres agents que intervenen en l'obra
Nom i cognom:

Número de telèfon:

Adjunta declaració
responsable

Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Enginyer:
Enginyer tècnic:
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Acompanyo la documentació següent
Document acreditatiu de la representació del sol·licitant, si hi ha representant
Projecte tècnic en format electrònic PDF signat pel tècnic (de forma complementària, una còpia en paper de la
documentació gràfica signada)
Full de nomenament del tècnic que assumeix les obres
Full de nomenament de contractista
Document d’acceptació de la gestió de residus autoritzat on consti: codi del gestor, domicili de l’obra i l’import
rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió
Fotografies de la finca i de les confrontants on s’apreciïn els elements públics afectats
L’estudi bàsic de seguretat i salut o estudi de seguretat i salut, segons correspongui. (en cas de Bàsic-Executiu).
La certificació de l’eficiència energètica del projecte. (en cas de Bàsic-Executiu)
Qüestionari d’estadística d’edificació i habitatge, complimentat i signat.
Projecte de telecomunicacions, si escau.
Full del càcul de l’autoliquidació d’obres majors
Justificant de pagament de l'autoliquidació

Protecció de dades de caràcter personal (RGPD)
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, responsable del tractament,
facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:
Responsable: AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR.
Finalitat del tractament de les seves dades personals: Gestió de les llicències d'obres majors.
Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquesta sol·licitud.
Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del
responsable.
Conservació: Segons el calendari de conservació documental d'aquesta administració municipal.
Informació addicional: Podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals a la pàgina web: http://www.pinedademar.org
L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Declaro que totes les dades facilitades són certes i demano que s'admeti a tràmit aquesta sol·licitud
Data i signatura

Il·lm. Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Pineda de Mar
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