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Ajuntáment
Sant Pere de Ribes

Sol.licitant:

SOL.LlCITO: LLICÉNClA MAJORS EN SÓL PR¡VAT

Nom i DNI:'---;-
num.
CP

Domicili:
Poblacó:

S

Província: tel.

Nom i Coqnoms: DNI:

Domicili: num.

Població: Província: CP tel.

URBANíSTICA D'ED!FICACIÓ D'OBRES

Núm. Nucli:

Obra:
! Nova planta tr Enderroc
tr Reforma ! Addició
tr Ampliació ! Legalització
r Piscina

US:
n Habitatge tr Garatge

! lndústria ! Divisió horitzontal

Tipologia:
! Unifamiliar n Arrenglerat
I Plurifamiliar ! Aparellat

n ATllat

! Magatzem / Local

Nombre d'habitatges- Locals- Places aparcament- Pressupost Residus (m3)

Les obres sol'licitades tenen relació amb activitat? n Sl ! lrto

Construccions auxiliars

L'Aiuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estable¡x la Llei 15/1999 de Protecció de Dades;
Pei més informació adregar-se a http://www.santperederibes.cat o directament a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

Existeix paviment a la vorera? E sí ! ¡rlo M2 de vorera a realitzar-m2
Cal construir cisterna? ! Sí I rrlO M3 de cisterna a realitzar-.---------,--- m3

ExisteixconnexiÓataxaxadeclavegueram?nsí!NoMldeconnexióarealitzar-ml
Existeix tanca en tots els límits del solar? n Si tr NO Ml de tanca a carrer a realitzar

Ml de tanca als veins a realitzar
.ml

ml

Provisional de l'aigua

Barracot d'obra?

!sí ENo
ll sl l_.1 No

Cal ocupar la via pública per a l'execució obres? ! Sí ! NO

Documentació que s
! Proiecte técnic visat pel Gol'legi Professional (duplicat) Siqnatura del sol'licitant
E Assumeix direcció d'obra Arquitecte técnic / Aparellador
I Assumeix direcció d'obra Arquitecte / Enginyer ]

ú Programa de qualitat
! Fitxa de característiques
! Fotocóp¡a sol'licitud llicéncia d'activitats o bé concessió
¡ Fotograf¡a de! solar
n Estud¡ básic seguretat i salut
E Projecte de teleéomunicacions
tr Qüestionari d'estadística de l'edificació
! Fotocóp¡a alta en elcens del lAE del constructor i

comunicació emesa pel constructor que realitzará Ies obres
! Full des¡gnació visat coordinador seguretat i salut

! tnforme de Sorea

Data:
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Manquen dades:
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