SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA
Expedient número
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de
caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Obres, activitats i
instal·lacions, del que és responsable l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga i seran objecte de tractament per
gestionar les sol·licituds i expedients en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i
jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic
st.eugenia@diba.cat o al correu postal Pl Major, 1 08507 Santa Eugènia de Berga.

1. PROMOTOR DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA
Nom i cognoms
DNI núm.
Codi postal i població

Domicili
Telèfon

Dades del/de la sol·licitant, en cas de ser persona diferent al promotor:
Nom de la persona física o jurídica representada
NIF núm.
Domicili social
Codi postal i població
Telèfon
2. EMPLAÇAMENT DE L’OBRA /ACTUACIÓ
Adreça
3. TIPUS DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA I PRESSUPOST
Construcció, demolició, ampliació, canvi d’ús o rehabilitació integral d’edificis,...
Reparació, manteniment, acabats interiors,...
Parcel·lació
Divisió horitzontal
Altres
Ús al qual es vol destinar l’edifici
Residencial
No residencial: Industrial Comercial Agrícola Ramader Sense ús específic
Altres
S’ha sol·licitat llicència d’activitats per a l’ús no residencial
Sí
No
Explicació de l’obra/actuació

Pressupost d’execució material de l’obra
4. AUTORITZACIONS COMPLEMENTÀRIES
Afectació de via pública (bastida, tanca, contenidor, material d’obra, etc.)
Superfície ocupada
Dies d’ocupació
Instal·lació de grua
5. DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA AMB AQUESTA SOL·LICITUD
projecte
full d’acceptació de direcció de l’obra
full d’acceptació de direcció d’execució
full de control de qualitat
full estadístic de l’edificació
certificat de runes
projecte de telecomunicacions
altres

6. PERSONAL TÈCNIC DE L’OBRA
Director/a de l’obra
Director/a de l’execució

Titulació habilitant
Titulació habilitant
1

7. SOL·LICITUD BONIFICACIÓ
Bonificació del 90 per cent de la quota de l’Impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les persones
discapacitades.
(Es considerarà que tenen la condició de discapacitats aquelles persones que acreditin un
grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, mitjançant la presentació del certificat
de reconeixement legal d’aquesta discapacitat).
Bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres referents als habitatges de protecció oficial de nova construcció.
Bonificacions per sistemes per l’aprofitament elèctric de l’energia solar per
l’autoconsum. El percentatge de la bonificació dependrà de la potència elèctrica instal·lada
de la instal·lació.
Altres: .......................................................................................................................................
8. CONSTRUCTOR/A
Nom
Domicili
■ accepto l’execució d’aquestes obres
■ estic donat d’alta de l’IAE per exercir en el municipi
SIGNATURA DEL/DE LA CONSTRUCTOR/A

PETICIÓ
Sol·licito que m’atorgui la llicència urbanística.
SIGNATURA DEL/DE LA PROMOTOR/A

Santa Eugènia de Berga,

d

de 20

AJUNTAMENT D SANTA EUGÈNIA DE BERGA

INFORMACIÓ DELS TERMINIS DE RESOLUCIÓ I DELS EFECTES DEL SILENCI ADMINISTRATIU
D’acord amb l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/99 us informo del següent:
a.
b.
c.

L’expedient es considera iniciat en la data d’entrada al Registre General de l’Ajuntament. La data és la
que consta en la còpia de la vostra sol·licitud.
Les llicències d’obres de les quals la normativa reguladora exigeix projecte s’han d’atorgar o denegar de
manera motivada en el termini de dos mesos i la resta en el termini d’un mes (article 81 ROAS).
Finalitzat el termini esmentat sense que s’hagi notificat de forma expressa la resolució corresponent,
podeu entendre concedida la llicència urbanística per silenci administratiu.
El termini no serà d’aplicació en el cas que l’obra projectada sigui per a l’establiment d’una activitat
subjecta a autorització, llicència o permís ambiental. En aquest supòsit només es podrà atorgar la
llicència urbanística simultàniament o amb posterioritat a la llicència d’activitat (article 77.4 ROAS).
No es podran considerar atorgades per silenci administratiu les llicències en contra de la legislació
urbanística o del planejament vigent (article 5.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme), ni actes que transfereixin a qui ho sol·liciti o a tercers
facultats relatives al domini públic o servei públic (article 82.2 ROAS).
El/la promotor/a o sol·licitant
Em dono per assabentat/ada
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