SOL-OU06 SOL·LICITUD DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA (OBRA MENOR)

1.- DADES PERSONALS
Dades del sol·licitant
Ajuntament de Tremp - Plaça de la Creu, 1 25620 TREMP (Lleida) – Tel. 973650005 – Fax 973652036 – www.ajuntamentdetremp.cat - NIF P2529500G

Nom i cognoms

DNI/NIF/Passaport/NIE/CIF

Actuant en nom propi o en representació de
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF/Passaport/NIE/CIF

Dades de contacte
Carrer, plaça...

Núm./Pis/Porta

Població

CP

Correu electrònic

Telèfon/mòbil
Fax

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS
Les del Sol·licitant

Les del Representant

Altres (Omplir el següent formulari)

ALTRES DADES
Nom i cognoms

DNI / Passaport

Adreça
Província

Telèfon mòbil

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud
Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a l’annex 1 d’aquest formulari.

2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR

Pressupost execució de material:

€
Emplaçament de les obres:
Situació de l’immoble:
Empresa contractista:
Facultatiu encarregat de la direcció:
Les obres estan destinades a una activitat

o No
o Sí

Tipus activitat:
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3.- DOCUMENTACIÓ QUE ACOMPANYA
o Plànol cadastral
o Qüestionari (p. 2 de 7, apt. 5)
o Pressupost de les obres a executar (p. 3 de 7, apt. 6)
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (Reial Decret 1627/1977, de 24 d’octubre), (p.5 de 7, apt. 7)
o Autorització per actuar en nom d’un altre
4.- QÜESTIONARI PER SOL·LICITAR LLICÈNCIA D’OBRES
Terminis
Data aproximada d’inici de les obres:

Data aproximada de finalització de les obres:

Certificat de règim urbanístic
Disposa de certificat de règim urbanístic

o Sí

o No

Disposa del servei d’aigua municipal

o Sí

o No

Disposa de comptador de l’aigua

o Sí

o No

Disposa del servei de llum

o Sí

o No

L’immoble està connectat a la xarxa de clavegueram

o Sí

o No

Presenta la sol·licitud de connexió clavegueram

o Sí

o No

Necessita ocupar la via pública

o Sí

o No

Necessita fer rases a la via pública per connectar els serveis

o Sí

o No

Materials construcció

o Sí

o No

Grua

o Sí

o No

Presenta petició de ocupació de la via pública

o Sí

o No

o Sí

o No

Locals amb ús determinat

o Sí

o No

Locals sense ús determinat

o Sí

o No

Presenta sol·licitud d’activitats

o Sí

o No

Calefacció

o Sí

o No

Ascensor

o Sí

o No

Comptador de l’aigua

o Sí

o No

Carreteres

o Sí

o No

RENFE

o Sí

o No

Barrancs, rius, fonts…

o Sí

o No

Instal·lacions elèctriques

o Sí

o No

Data de notificació:

de/d’

de

Servei d’aigua i clavegueram

Via pública

Usos
Habitatges

Núm.

Instal·lacions complementàries

Actuacions en zones de
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Afeccions sobre els elements urbans
Enllumenat públic

o Sí

o No

Senyalització

o Sí

o No

Enjardinament

o Sí

o No

Voreres

o Sí

o No

5.- PRESSUPOST OBRES MENORS
Sol·licitud:
Emplaçament de les obres:
Contractista:

Relació valorada dels treballs
01 Enderroc de mur de contenció

Localitat:

Quantitat
d’obra
m2

Valoració interessat
€

Valoració arquitecte
municipal
€

02 Enderroc d’envans

m

2

€

€

03 Enderroc de paviments

m2

€

€

04 Enderroc d’aparells sanitaris

u.

€

€

05 Enderroc de mobiliari

u.

€

€

06 Enderroc d’enrajolats de paret

m

2

€

€

07 Repicat d’arrebossat

m

2

€

€

08 Repicat d’enguixats

m

2

€

€

09 Retirada de runes fins a l’abocador

m3

€

€

10 Construcció de paradors

m

2

€

€

11 Construcció d’envans

m2

€

€

12 Construcció de paviments de terrassa

m

2

€

€

13 Construcció de paviments de gres

m2

€

€

14 Construcció de paviments de parquet

m

2

€

€

15 Construcció de paviments de formigó

m2

€

€

16 Arrebossats

m

2

€

€

17 Enguixats

m

2

€

€

18 Enrajolats de paret

m2

€

€

19 Instal·lació d’aparells sanitaris

u.

€

€

20 Instal·lació de mobles de cuina

u.

€

€

21 Col·locació de bastiment i porta

u.

€

€

22 Col·locació de finestra

u.

€

€

23 Col·locació de vidres

m

2

€

€

24 Col·locació de persianes

m2

€

€

25 Instal·lació de punts de llum/endolls

u.

€

€

26 Instal·lació de punts d’aigua/desguassos

u.

€

€

27 Instal·lació de radiadors de calefacció

u.

€

€

28 Pintura i esmalts

m2

€

€

29 Substitució de teulada de fibrociment

m

2

€

€

30 Substitució de teulada ceràmica

m2

€

€

31 Reparació de llates de la teulada

m

2

€

€

32 Instal·lació de desguassos de teulada

u.

€

€

€

€

€

€

33 Construcció de tanca de jardí metàl·lica

m

2

34 Construcció de tanca de jardí d’obra

m

2
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€

€

35 Grua i/o muntacàrregues

€

€

36 Provisió de materials

€

€

37 Tanca de seguretat vial

€

€

Altres

€

€

TOTAL

€

€
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Ocupació de la via pública

Tremp,

de/d’

de

El sol·licitant

Pressupost conforme, L’arquitecte municipal

6.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Sr.

com a sol·licitant de les obres situades a

de

, consistents en:

o Demolició de coberta existent
o Demolició d’envans i fusteria existents
o Construcció de forjat de biguetes i revoltons ceràmics
o Construcció de noves parets de càrrega
o Construcció de nova coberta
o Construcció de nova distribució interior
o Col·locació de nova fusteria

o Adequació d’instal·lacions d’aigua, electricitat i sanejament
o Nova instal·lació de bany i lavabo
o Nova instal·lació de cuina
o Arrebossats i enguixats
o Enrajolats i paviments
o Pintures interiors
o Rehabilitació de la façana

Amb l’execució d’aquestes obres, no es necessita la redacció d’un projecte tècnic, d’acord amb l’article 2.a en relació amb
l’article 4 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, de l’ordenació de l’edificació (LOE). Les obres tenen la consideració
d’obres menors, atesa l’escassa complexitat, senzillesa tècnica i escassa entitat constructiva i econòmica.
D’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a les
obres de construcció (RSSOC), s’estableixen les mesures que s’han d’aplicar durant la fase de redacció i execució de
projectes i, per tant, no fa referència a aquelles altres obres en les quals no és necessària la redacció d’un projecte tècnic.
Tanmateix, l’execució de qualsevol tipus d’obra, s’ha de fer respectant escrupolosament la seguretat i salut dels que hi
intervenen o dels que s’hi veuen afectats.

8.- DECLARO
Haver rebut, de l’Ajuntament de Tremp còpia de la normativa bàsica, referent a les condicions mínimes de Seguretat i
Higiene, en matèria aplicable a obres menors d’acord amb aquestes condicions i em comprometo a executar-les.

Data i signatura
Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els advertiments legals i que accepto les condicions particulars expressades, per
la qual cosa sol·licito que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.

Tremp,

de/d’

de

Il·lm. Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de TREMP
Avís Legal:

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat
de l’Ajuntament de Tremp per gestionar el servei. Les seves dades no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les
disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part
del procediment administratiu. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.
S’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades a
la següent adreça: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp. O per mitjans electrònics https://www.seu-e.cat/web/ajuntamentdetremp/seu-electronica
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CRITERIS QUE CAL SEGUIR PER A LA SEGURETAT I HIGIENE DE LES OBRES SENSE DIRECCIÓ
TÈCNICA. UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS
La relació d’unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen
a continuació:
Demolició de coberta existent
A. Riscos
_ Caigudes a diferent alçada
_ Caigudes al mateix nivell
_ Aixafaments
_ Cops i talls
_ Inhalació de pols
B. Mesures preventives
_ Bastides de seguretat
_ Escales auxiliars adequades
_ Baranes
_ Cables de seguretat
C. Proteccions personals
_ Ús de casc
_ Ús de guants
_ Ús de calçat de protecció
_ Ús de cinturó de seguretat
_ Ús de mascaretes antipols
_ Ulleres contra impactes i antipols
Demolició d’envans i fusteria existents
A. Riscos
_ Caigudes al mateix nivell
_ Aixafaments
_ Cops i talls
_ Inhalació de pols
B. Mesures preventives
_ Baranes en forats
_ Bastides adequades
C. Proteccions personals
_ Ús de casc
_ Ús de guants
_ Ús de calçat de protecció
_ Ús de cinturó de seguretat
_ Ús de mascaretes antipols
_ Ulleres contra impactes i antipols
Construcció de nova distribució interior
A. Riscos
_ Caigudes al mateix nivell
_ Aixafaments
_ Cops i talls
B. Mesures preventives
_ Baranes
_ Xarxes verticals
_ Xarxes horitzontals
C. Proteccions personals
_ Ús de casc
_ Ús de guants
_ Ús de calçat de protecció
Col·locació de nova fusteria
A. Riscos
_ Caigudes al mateix nivell
_ Cops i talls
B. Mesures preventives
_ Neteja de zones de treball i trànsit
_ Manteniment adequat de les eines
C. Proteccions personals
_ Ús de casc
_ Ús de guants
_ Ús de calçat de protecció

Adequació d’instal·lacions d’aigua, electricitat i
sanejament
A. Riscos
_ Caigudes al mateix nivell
_ Cops i talls
_ Risc elèctric
B. Mesures preventives
_ Baranes
_ Xarxes verticals
_ Xarxes horitzontals
_ Escales auxiliars adequades
_ Neteja de les zones de treballs i trànsit
C. Proteccions personals
_ Ús de casc
_ Ús de guants
_ Ús de guants resistents a l’electrocució
_ Ús de calçat de protecció
Nova instal·lació de bany i lavabo
A. Riscos
_ Caigudes al mateix nivell
_ Cops i talls
B. Mesures preventives
_ Neteja de zones de treball i trànsit
_ Manteniment adequats de les eines
C. Proteccions personals
_ Ús de casc
_ Ús de guants
_ Ús de calçat de protecció
Nova instal·lació de cuina
A. Riscos
_ Caigudes al mateix nivell
_ Cops i talls
B. Mesures preventives
_ Neteja de les zones de treball i trànsit
_ Manteniment adequat de les eines
C. Proteccions personals
_ Ús de casc
_ Ús de guants
_ Ús de calçat de protecció
Alicatats i paviments
A. Riscos
_ Caigudes al mateix nivell
_ Cops i talls
B. Mesures preventives
_ Bastides adequades
_ Neteja de les zones de treball i trànsit
_ Manteniment adequat de les eines
C. Proteccions personals
_ Ús de casc
_ Ús de guants
_ Ús de calçat de protecció
Pintures interiors
A. Riscos
_ Caigudes al mateix nivell
_ Caigudes a diferent nivell
_ Cops i talls
_ Projecció de cossos estranys als ulls
_ Atmosferes que contenen emanacions perjudicials
B. Mesures preventives
_ Bastides adequades
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_ Neteja de zones de treball i trànsit
_ Manteniment adequat de les eines
_ Ventilació constant
C. Proteccions personals
_ Ús de casc

_ Ús de guants
_ Ús de calçat de protecció
_ Ús de cinturó de seguretat
_ Ús ulleres de protecció contra partícules i gotes
_ Ús de màscares amb filtre específic recanviable

MESURES ESPECÍFIQUES PELS TREBALLS INCLOSOS EN L’ANNEX IIRD1627/1997
1. Construcció de noves parets de càrrega
A. Riscos
_ Caigudes al mateix nivell
_ Aixafaments
_ Cops i talls
B. Mesures preventives
_ Bastides de seguretat
_ Xarxes verticals
_ Xarxes horitzontals
C. Proteccions personals
_ Ús de casc
_ Ús de guants
_ Ús de calçat de protecció
2. Construcció de forjat de biguetes i revoltons
ceràmics
A. Riscos
_ Caiguda d’alçada
_ Caigudes al mateix nivell
_ Aixafaments
_ Cops i talls
B. Mesures preventives
_ Baranes
_ Xarxes verticals
_ Neteja de zones de treball i trànsit
C. Proteccions personals
_ Ús de casc
_ Ús de guants
_ Ús de calçat de protecció
_ Ús de cinturó de seguretat
3. Construcció de nova coberta
A. Riscos
_ Caigudes d’alçada
_ Caigudes al mateix nivell
_ Cops i talls
B. Mesures preventives

_ Baranes
_ Bastides de seguretat
_ Xarxes verticals
_ Xarxes horitzontals
C. Proteccions personals
_ Ús de casc
_ Ús de guants
_ Ús de calçat de protecció
_ Ús de cinturó de seguretat
4. Arrebossats i enguixats
A. Riscos
_ Caigudes al mateix nivell
_ Cops i talls
B. Mesures preventives
_ Bastides adequades
_ Neteja de les zones de treball i trànsit
_ Manteniment adequat de les eines
C. Proteccions personals
_ Ús de casc
_ Ús de guants
_ Ús de calçat de protecció
5. Rehabilitació de la façana
A. Riscos
_ Caigudes d’alçada
_ Caigudes al mateix nivell
_ Aixafaments
_ Cops i talls
B. Mesures preventives
_ Bastides de seguretat
C. Proteccions personals
_ Ús de casc
_ Ús de guants
_ Ús de calçat de protecció
_ Ús de cinturó de seguretat
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PREVENCIÓ DEL RISC. PROTECCIONS INDIVIDUALS
_ Cascos: per a totes les persones que participen a
l’obra, incloent-hi visitants.
_ Guants d’ús general
_ Guants de goma
_ Botes d’aigua
_ Botes de seguretat
_ Granotes de treball

_ Ulleres contra impactes, pols i gotes
_ Protectors auditius
_ Mascaretes antipols
_ Màscares amb filtre específics recanviable
_ Cinturó de seguretat de subjecció
_ Roba contra la pluja

PREVENCIÓ DEL RICS. PROTECCIONS COL·LECTIVES I SENYALITZACIÓ
Senyals de trànsit
_ Senyals de seguretat
_ Tanques de limitació i protecció (tindran coma mínim
100 cm d’alçària)

_ Baranes
_ Cables de subjecció de cinturó de seguretat
(ancoratges)
_ Escales de mà

PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS
Es senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç
de la zona d’obres amb el carrer, i s’adoptaran les
mesures de seguretat que cada cas requereixi.
Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es
prohibirà el pas a tota persona

aliena, col·locant una tanca i les indicacions
necessàries.
Es tindrà en compte, principalment:
_ La circulació de la maquinària prop de l’obra
_ La interferència de feines i operacions
_ La circulació dels vehicles prop de l’obra

MEDECINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d’una farmaciola amb el material
necessari.
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà
immediatament el material
consumit.
S’haurà d’informar en un rètol visible a l’obra de
l’emplaçament més proper dels
diversos centres mèdics (serveis propis, mútues
patronals, mutualitats laborals,
ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar o, si és el cas,
portar el possible accidentat
perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.
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Annex 1: Condicions del servei de comunicacions i notificacions electròniques, a
adjuntar a cada formulari
L'acceptació comportarà el consentiment de l'interessat per rebre per mitjans electrònics qualsevol notificació amb efectes jurídics que es pugui
derivar d'aquest procediment.
Les notificacions i les comunicacions electròniques es dipositaran a la seu electrònica d’aquest ens. El sistema de notificacions i comunicacions
electròniques enviarà a l'interessat correus electrònics i/o missatges SMS informant-lo del dipòsit de la notificació/comunicació. El correu i/o SMS
s’envien a títol merament informatiu.
Per a l’acreditació de l'accés de l’interessat al contingut de les notificacions caldrà la identificació i autenticació dels mateix amb algun dels dos
mecanismes següents:
a)

mitjançant signatura electrònica generada per algun dels certificats electrònics reconeguts i classificats pel Consorci AOC amb un
nivell 3 o superior.

b)

mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic indicats en aquesta
sol·licitud. Aquesta opció només estarà disponible quan la notificació o la comunicació permeti aquest tipus d’identificació. En la
utilització d’aquest sistema es recomanable aplicar les mesures de seguretat (veure apartat 1.1).

(http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i-seguretat/Validador/Classificacio-Certificats).

Per a l'accés al contingut de les comunicacions únicament cal la identificació de l'interessat.
Pel que fa a les notificacions electròniques de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya la notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada a tots els efectes si, un cop
s'ha acreditat la posada a disposició de la persona interessada o del representant o la representant d'aquesta, han transcorregut deu dies
naturals sense accedir-ne al contingut, o bé cinc dies en els expedients de contractació, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari o
destinatària, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.
1.1 Consideracions de seguretat per a l’ús del mecanisme d’identificació basat en l’enviament de contrasenyes d’un sol ús al telèfon
mòbil o a una adreça de correu electrònic
1.

Les paraules de pas d’un sol ús:
Ø
Ø
Ø
Ø

2.

Només es poden fer servir per accedir al sistema que l’està sol·licitant.
Tenen una vigència temporal limitada (en general de 30 minuts).
Només es poden fer servir en una transacció.
Són d’ús personal i intransferible.

Donat que la paraula de pas s’envia a través del mitjà electrònic seleccionat per l’usuari, part de la seguretat global del sistema passa per la
seguretat que s’apliqui en aquest mitjà.

En general, és aconsellable tenir en compte les recomanacions següents:
a.

Correu electrònic:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

b.

Fer servir contrasenyes d’accés a la bústia de correu prou robustes (combinacions de lletres, números i caràcters especials amb una
llargària no inferior a 8 caràcters) i canviar-les amb una periodicitat no inferior a un any.
Fer servir un compte de correu electrònic d’ús exclusiu i mai comptes de correu d’ús col·lectiu.
Si es té alguna sospita que el mitjà ha estat compromès des del punt de vista de la seguretat (intents d’accés, evidències d’accés
d’origen desconegut, etc.) cal canviar immediatament la contrasenya d’accés al correu electrònic.
Mantenir els equips amb els que s’accedeix al correu electrònic lliure de programari malintencionat. Es recomana fer servir antivirus
fiables amb regularitat.
Mantenir actualitzat el sistema operatiu i navegadors amb els que s’accedeix al correu electrònic.
En cas d’accedir al servei que requereix la paraula de pas des d’un equip d’ús públic, tancar la sessió i el navegador un cop finalitzat l’ús
d’aquest.

Telèfon mòbil:
i.

iv.

Cal protegir amb una contrasenya l’accés al dispositiu (preferiblement numèrica, no de patró) i cal configurar que el bloqueig es dispari
automàticament en tancar o transcorregut un període de temps.
Cal protegir amb una contrasenya el desbloqueig de la targeta SIM.
En cas de pèrdua o robatori de l’aparell, cal donar-lo de baixa immediatament seguint el procediment que l’operador hagi indicat. En
general, cal tenir apuntat el codi IMEI que identifica el dispositiu (podeu conèixer el vostre IMEI teclejant *#06#).
Mantenir el telèfon lliure de programari malintencionat. Es recomana fer servir antivirus fiables amb regularitat.

v.

Mantenir actualitzat el sistema operatiu del telèfon.

ii.
iii.
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