SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MODEL
D'OBRA MENOR 0601
Núm . d'exp.
Plaça Major, 1 – 07630 Campos - Tel:971.169.500

Fax:971.652.693

http://www.ajcampos.org

/

urbanisme@ajcampos.org

D a de s de l sol·licit a n t
Nom i llinat ges

DNI / CI F

Adreça

Població

CP

Tel.

Em ail

Represent at per

DNI / CI F

Adreça

EX PÒS:

Població
Què est ic int eressat a realit zar les obres que s'indiquen:

Urbana: c/

núm .

Rúst ica: polígon

, parcel·la

població

de Cam pos

Breu descripció de les obres:

Const ruct or

D EM AN :

Cif

l'at orgam ent d'aquest a llicència d'obra, i declar que són cert es t ot es les dades consignades.

D OCUM EN TACI Ó AD JUN TA:
Còpia del CI F/ NI F/ NI E del prom ot or. En el cas de societ at s, còpia de l'escript ura de const it ució degudam ent
regist rada i del poder de represent ació.
En el cas de que s'act uï m it j ançant en represent ació, s'ha d'aport ar una aut orit zació escrit a signada pel represent at i
am b la conform it at del represent ant .
Còpia del darrer rebut de l'im post sobre bens im m obles ( I BI ) .
Fot ografia de la façana i dels elem ent s obj ect e de l'obra.
Còpia de l'alt a de la declaració censal de l'em presa const ruct ora o docum ent ació acredit at iva equivalent .
Alt res:
Cam pos,

de/ d'

Signat ura sol·licit ant

de 20
Signat ura del const ruct or,
de conform it at am b el pressupost present at :

D EPARTAM EN T D 'URBAN I SM E
1.- D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 el signant queda informat i accepta la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats
existents a l’Ajuntament de Campos, que es conservaran de manera confidencial, per tal de gestionar i satisfer les funcions per les quals
han estat donades, sense perjudici de què aquest Ajuntament hagi d’informar als organismes oficials o empreses que sol·licitin aquesta
informació per causa justificada.
2.- La presentació d'aquesta sol·licitud s'ha de fer a la finestra d'Urbanisme en l'horari de 10:30 a 13:30 excepte els dimecres. En el
moment de la presentació de la sol·licitud s'haurà d'abonar els impostos i taxes de la llicència que es sol·licita.
3.- La presentació de la sol·licitud no autoritza el començament de les obres, s'ha d'esperar a disposar de la llicència d'obra corresponent.
4.- Si hi ha d'haver ocupació de via pública per dur a terme les obres sol·licitades, s'haurà de demanar en una sol·licitud a part.
5.- El total del pressupost sense IVA per l'obra sol·licitada, no pot superar els 50.000 euros.
6.- Solament es conceptuaran com a obres menors aquelles de tècnica senzilla i d'escassa entitat constructiva i econòmica, que no
suposin alteració del volum, de les instal·lacions i serveis d'ús comú o del nombre de vivendes i locals, ni afectin al disseny exterior, els
fonaments, l'estructura o les condicions d'habitabilitat o de seguretat de totes les classes d'edificis i instal·lacions. En cap cas no
s'entendran com a tals les parcel·lacions urbanístiques, els tancaments de mur de fàbrica de qualsevol classe i les intervencions a àmbits i
elements declarats com a béns d'interès cultural, catalogats o protegits, grans moviments de terres i la tala massiva d'arbres. (Art. 7.2 Llei
10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística)

Referit s

Unit .

preu m ínim

Referit de paret am b passada gruix ada, arest ada o sense arest ar

m2

22,60 €

Referit de paret am b passada fina

m2

10,40 €

Referit de guix

m2

19,30 €

Pint ar façana

m2

7,75€

Repicar i fer j unt es per deixar paret de pedra v ist a

m2

40,20 €

Enraj olat s i t rispols:
Enraj olar el t erra de la casa

m2

37,55€

Enraj olar paret s de bany , cuina o bugaderia

m2

31,70 €

Fer t rispol de form igó

m2

28,90 €

Bordillo

ml

25,40 €

Enraj olat d' acera

m2

39,63 €

Fer t rispol est am pat de form igó

m2

40,00 €

Fer t rispol de llov es de pedra

m2

70,20 €

Const . de pendent de cobert a, sobre forj at de t errat exist ent

m2

41,57 €

Aïllar la cobert a inclinada o t errat , sense afect ar l’est ruct ura

m2

8,10 €

Canv i de algunes t eules, m àxim 2 m 2, sense afect ar l’est ruct ura

m2

60,50 €

Canv i de t ot es les t eules, sense afect ar l’est ruct ura

m2

58,15 €

Canv i de canals i baixant s de recollida d’aigües pluvials

m2

35,00 €

Arreglar o const ruïr fum erals de xem eneia o vent il.lació

ml

35,20 €

Enraj olat de t errat

m2

32,27 €

Cobert a ( t eulades i t errat s)

Tancam ent s ( finques i solars) i paret s
Tancam ent de solar dins la vila fins a 1,80 m ínim

m2

36,00 €

Tancam ent am b paret seca de pedres fins a 1 m et re d ’alt ària

ml

115,00 €

Arreglar ent errosalls de paret de pedres exit ent a t ancam ent de finca

ml

130,25 €

Tancam ent am b una filada de m arès ( inclosa escom bra)

ml

35,35 €

Tancam ent am b dues filades de m arès ( inclosa escom bra)

ml

57,75 €

Col.locació de suport s de ferro o fust a per posar reixet a. sobre paret

ud

6,20 €

Realit zació de dues colum nes per col.locació de barreres a ent rada
finca

ud

500,00 €

Canv i de port es o persianes

ud

40,00 €

Canv i de bast im ent s

ud

50,80 €

Fer regat es i cobrim ent de t ubs a reparacions de font aneria

ml

5,00 €

Fer regat es, cobrim ent de t ubs i clavar capses a reparacions elect .

ml

5,00 €

Repicar i deix ar v ist el m arès de una volt a

m2

100,20 €

Repicar i deix ar v ist el m arès d’un arc, port al o finest ra

m2

50,10 €

Forro am b pedra regular o irregular de la part baixa de la façana

m2

110,00 €

Forro de pedra de t ot a la façana

m2

82,00 €

Forro del perím et re de port als i finest res am b m arès o pedreny

ml

79,76 €

Arreglar o repicar cist erna o alj ub

m3

100,20 €

Repicar o arreglar safareig ex it ent

m2

30,51€

Const rucció de Safareix de 3x 3x1 ( dem ost rat legalit at o ant iguit at pou)

ud 2.500,00 €

Arreglar foses sèpt iques

ud 1.700,00 €

Font aneria, Elect ricit at i fust eria

Rest auracions d’elem ent de m arès ( arcs i volt es)

Elem ent s de Façanes

Alj ubs, cist ernes, safaret j os i foses sèpt iques

Edificacions auxiliars
Realit zació de fogany a

ud 1.000,00 €

Realit zació o reform a de forn de llenya

ud 1.600,00 €

Realit zació de cam í o pat i d’accés a edificació per dins t erreny
part icular

m2

8,00 €

Alt res

t ot al:

t ot al

