AJUNTAMENT DE

BLANES

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA

DADES PERSONALS
Nom i cognoms

DNI/NIF

Domicili (carrer, avinguda, plaça...)

Número / Pis / Porta

Població

CP

Adreça electrònica

Telèfon/Fax

En representació de

DNI/NIF

Domicili (carrer, avinguda, plaça...)

Número / Pis / Porta

Població

CP

Adreça electrònica

Telèfon/Fax

SITUACIÓ DE LES OBRES
Adreça (Carrer, avinguda, plaça...)

Número / Pis / Porta

Referència cadastral (20 dígits)

ADVERTIMENT: S’ESTABLEIXEN LIMITACIONS D’EXECUCIÓ DE DETERMINADES OBRES AL NUCLI
ANTIC I A LA ZONA HOTELERA ENTRE EL 15 DE JUNY I EL 15 DE SETEMBRE (Àrea delimitada al
plànol de l’Annex III de l’ordenança).
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES (Cal assenyalar amb una  les obres sol·licitades)
 01_Construcció i edificació de nova planta
 02_ Increment de volum o sostre edificable
 03_ Instal·lació d’hivernacles o instal·lacions
similars
 05_Canvi d’ús a residencial
 07_Consolidació, reforma o rehabilitació amb
intervenció global en fonaments o estructura
 09_Instal·lació d’ascensors

 04_Redistribució
general
d’espais
amb
modificació d’elements comuns de l’edifici
 06_Substitució de l’edifici mantenint façana o
elements estructurals
 08_Intervenció en els béns sotmesos a un règim
de protecció patrimonial cultural o urbanística
 10_Obres d’enderroc total o parcial

 11_Instal·lació de cases prefabricades o
similars (provisionals o permanents)
 13_Obres d’urbanització en terrenys privats
d’ús públic
 15_Obres puntuals d’urbanització no incloses
en projectes d’urbanització
 17_Instal·lació d’infraestructures de serveis i
col·locació d’antenes
 19_Extracció d’àrids i explotació de pedreres

 12_Moviments de terres i les esplanacions dels
terrenys
 14_Obertura, modificació i pavimentació de
camins rurals
 16_Tala de masses arbòries o de vegetació
arbustiva
 18_ Acumulació de residus i dipòsit de materials
que alterin les característiques del paisatge
 20_ Pròrroga de l’expedient número:

 21_Modificació de l’expedient número:

 22_Ampliació de l’expedient número:

 23_ALTRES OBRES NO ESPECIFICADES:
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE LES OBRES
CONTRACTISTA
Nom de l’empresa i signatura

Blanes, _________ d _____________________________ de ___________
Signatura

DOCUMENTACIÓ A APORTAR A FORMALITZAR PER L’ADMINISTRACIÓ (sens perjudici de les
comprovacions i inspeccions que amb posterioritat puguin efectuar els òrgans administratius
competents):
EN TOTS ELS CASOS EXCEPTE MODIFICACIÓ I PRORROGA i 1a OCUPACIÓ PARCIAL

O Si s’actua en representació: autorització de la persona interessada. En cas de persones jurídiques:

acreditar la representació legal.
O Contractista: Fotocòpia del model 036 de declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens
d’obligats tributaris.
O Document d’acceptació (original o còpia) signat per un gestor de residus autoritzat, on consti el codi del
gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (art 11.c
Decret 89/2010, modificat pel RD 210/2018 PRECAT20).
O Tres exemplars del projecte bàsic (o de l’executiu visat) i signat pel tècnic competent i pel promotor.
O Dues còpies del projecte de mobilitat segons determinacions de l’annex I de l’ordenança si l’actuació
implica ocupació de la via pública.
O Dues còpies del full d’estadística d’edificació i habitatge signat pel tècnic i promotor (excepte en les
obres amb els números entre el 12 i el 22).
O Fotografia a color de la façana de la parcel·la.
O Full d’assumeix de direcció de l’obra signat pel tècnic competent.
O Full d’assumpció de direcció d’execució de l’obra signat pel tècnic competent.
MODIFICACIÓ / AMPLIACIÓ DE L’EXPEDIENT
O Tres còpies de memòria i plànols que reflecteixin les modificacions a efectuar visat i signat pel tècnic
competent i promotor.

De conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú per a
les Administracions Públiques, disposeu d’un termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la
recepció d’aquest escrit, per presentar la documentació indicada; si no ho feu en aquest termini, es
considerarà que desistiu de la vostra petició i s’ordenarà arxivar-la.

Blanes,____________________

He rebut
Data _________________________
signatura

AJUNTAMENT DE BLANES
Les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Blanes per a deixar constància de l’entrada i
sortida de documents i per al seguiment dels tràmits, les actuacions i l'exercici de les seves competències i funcions. Únicament es
comunicaran a altres administracions públiques en els casos previstos legalment. Els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació
de les dades de caràcter personal es podran exercir mitjançat escrit adreçat a l’Alcalde de l’Ajuntament.

