Sol·icitud d'obres menors
1. Persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:
Adreça

Població:

Representant legal:
Nom de la persona de contacte:

Telèfon/e-mail:

2. Obra menor que se sol·licita
1- Emplaçament de l'obra:
2- Les obres petites de reparació, modificació o reparació dels edificis existents.
L'execució d'obres interiors que no modifiquin l'estructura
Especifiqueu-les:
Reparació de cobertes i terrats
Reparació de façanes d'edificis
Pintar (Especifiqueu el color):
Arrebosar
Canviar finestres i portes
Modificació de balcons i terrasses
Construcció i modificació d'aparadors

Col·locació en terrats o cobertes d'elements mecànics
de les instal·lacions.

Col·locació de reixes
Construcció, reparació de canonades d'instal·lacions

3- Les obres auxiliars de la construcció
Instal·lació de tanques provisionals de precaució d'obres

Execució de cales, pous i sondeigs

Col·locació de bastides
Penjada

Apuntalament d'edificis
Amb pas peatonal per sota

Col·locació de grues-torre, ascensors i altres aparells elevadors per la construcció
Barraques provisionals d'obra
4- Les obres en solars o patis
Tanca de solars

Tanques entre parcel·les

Amb totxana més arrebosat

Amb tela metàl·lica

Amb tela metàl·lica plastificada

Amb mur de maçoneria

5- Les obres realitzades a la via pública
Construcció o reparació de guals
Col·locació de postes

Col·locació de rètols, banderes i anuncis lluminosos
Instal·lació de tendals en les plantes baixes

6- Altres:
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3. Data i signatures
Canillo,
d
Signatura de la persona que sol·licita

de
Signatura del/de la propietari/ària del local

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud
 Execució d'obres interiors que no modifiquen l'estructura.
- 2 plànols o croquis estat modificat
- 2 memòries descriptives
 Reparació de cobertes i terrats. /  Col·locació en terrats o cobertes d'elements mecànics de les instal·lacions.
- 2 plànols de l'emplaçament
- 1 pòlissa d'asseguranca de resposabilitat civil per danys a tercers de 180.304 , de l'empresa o constructura adjudicatària de l'obra
 Reparació de façanes d'edificis
-1 pòlissa d'asseguranca de responsabilitat civil per danys a tercers de 180.304 , de l'empresa o constructura adjudicatària de l'obra
 Canviar finestres i portes
- 2 croquis de l'estat actual i de l'estat modificat
-1 pòlissa d'asseguranca de responsabilitat civil per danys a tercers de 180.304 , de l'empresa o constructura adjudicatària de l'obra
 Modificació balcons i terrases. /  Col·locació de reixes
- 1 pòlissa d'asseguranca de responsabilitat civil per danys a tercers de 180.304 , de l'empresa o constructura adjudicatària de l'obra
- 2 croquis de l'estat actual i de l'estat modificat
 Construcció i modificació d'aparadors. /  Construcció, reparació o substitució de canonades d'instal·lacions de desguassos.
- 2 croquis de l'estat actual i de l'estat modificat
- 1 pòlissa d'asseguranca de responsabilitat civil per danys a tercers de 180.304 , de l'empresa o constructura adjudicatària de l'obra
 Instal·lació de tanques provisionals de precaució d'obres. /  Barraques provisionals d'obra.
- 2 plànols de l'emplaçament a escala
 Col·locació de bastides.  Apuntalament d'edificis.
- 2 plànols d'emplaçament
- 1 pòlissa d'asseguranca de responsabilitat civil per danys a tercers de 180.304 , de l'empresa o constructura adjudicatària de l'obra
 Col·locació de grues-torre, ascensors i altres aparells elevadors per la construcció.
- 2 plànols d'emplaçament
- 1 pòlissa d'asseguranca de responsabilitat civil per danys a tercers de 180.304 , de l'empresa o constructura adjudicatària de l'obra
 Tanca de solars. Tanques entre parcel·les
- 2 plànols d'emplaçament
- 2 plànols d'alçat frontal
 Construcció o reparació de guals.
- 2 plànols d'emplaçament
 Col·locació de postes
- 2 plànols d'emplaçament
- 2 plànols de planta i alçat
 Col·locació de rètols, banderes i anuncis lluminosos
- 2 plànols de planta i alçat

Legislació aplicable
 Pla d'ordenació i urbanisme parroquial de data 13 de juny del 2007, BOPA núm. 58, any 19 de data 18 de juliol del 2007.
 Llei general d'ordenació del territori i urbanisne de data 29 de desembre del 2000, BOPA núm. 10, any 13, 24 de gener del 2001.
 Llei de modificació puntual i urgent d'ordenació del territori de data 23 de maig de 2003, BOPA núm.51, any 15 de data
18 de juny de 2003.
 Llei 8/2006 del 21 de juny, de modificació de la llei general d'ordenació del territori i urbanisme, de data 29 de
desembre del 2000, BOPA núm.. 56, any 18, del 19 de juliol del 2006.
 Reglament de construcció de data 26 de febrer del 2003, BOPA núm. 20, any 15, 5 de març del 2003.
 Reglament d'urbanització de data 10 d'abril del 2002, BOPA núm. 30, any 14, de data 11 d'abril del 2002, BOPA núm..71 any 14 de data
. 19 setembre de 2002.
 Reglament urbanístic de data 28 d'agost del 2002, BOPA núm. 66, any 14, del 5 de setembre del 2002.
 Directrius d'ordenació de data 22 de febrer del 2006, BOPA núm. 17, any 18, de data 24 de febrer del 2006.
 Directrius de modificació de les directrius d'ordenació de data 5 d'abril del 2006, BOPA núm. 31, any 18, de data 13 d'abril del
2006.
 Ordinació tributària vigent a la parròquia de Canillo, publicada al BOPA.
 Reglament d'ús de la llengua oficial en organismes públics del 22 de març de 2005.

Espai reservat al Departament d'Urbanisme
Observacions:
Signatura del Departament Tècnic

Signatura del/de la Conseller/a Delegat/da

Data:

Data:

