Imprimir formulari

Sol·licitud de llicència d’obres menors
Interessat
Nom i cognoms:
DNI o NIF:

Adreça:

Codi postal:

Telèfon:

Població:

A/e:

Representant
Nom i cognoms:
DNI o NIF:

Adreça:

Codi postal:

Telèfon:

Població:

A/e:

3002.01 – OIAC – Ajuntament de Lloret de Mar

llicència obres menors

Exposo que desitjo fer obres consistents en:

Situació de l’obra

Pressupost:

Contractista

Domicili contractista

Telèfon

A/e :

Adjunta la documentació següent:
Fotografia de l’estat actual
Fotocòpia de la llicència fiscal del contractista (IAE contractista)
Croquis (assenyalar el croquis o bé el projecte tècnic i l’ assumeix)
Projecte tècnic

Assumeix del tècnic responsable

Pressupost dels treballs a realitzar
Pagament de les taxes municipals

Sol·licito que amb els tràmits i la liquidació dels drets i taxes reglamentaris
pagats prèviament m’atorgueu la llicència d’obres
Il·lustríssim Sr. Alcalde President
de l’Ajuntament de Lloret de Mar

Lloret de Mar,

Plaça de la Vila 1, 17310 Lloret de Mar
Tel. 972 36 18 00 – Fax 972 36 01 15
correu-e: oiac@lloret.org – web: www.lloret.org

Signatura

de/ d’

de

Segons el que dicta la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades facilitades seran
incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar servei i resposta a la sol·licitud que ha demanat. En cas de voler exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició ha de dirigir-se a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I EL CONTROL DE LES
OBRES
TÍTOL VI: PERÍODE DE CONSTRUCCIÓ
Article 67
1. En tot l’àmbit delimitat al plànol annex:
De l’1 de juny al 30 de juny i de l’1 de setembre al 30 de setembre, únicament es podran realitzar:
a. Obres que suposin moviments de terres o excavacions, enderrocs totals o parcials de les
edificacions, així com l’execució d’estructures en edificis de qualsevol ús a partir de les 10 h
(fins a aquesta hora només es podran realitzar obres d’acabaments interiors que no comportin
sorolls) i fins a les 20 h
b. Càrrega i descàrrega de materials de 10 a 13 h i de 15 a 17 h
De l’1 de juliol al 31 d’agost, únicament es podran realitzar:
a.

Obres d’acabaments interiors que no comportin sorolls a partir de les 10 h fins a les 20 h

b.

b. Càrrega i descàrrega de materials de 10 a 13 h i de 15 a 17 h

De l’1 de juny al 30 de setembre, no es podrà realitzar cap tipus d’obra civil promoguda per particulars
que afecti vials públics, tant a voreres com a la calçada, que restaran lliures de qualsevol ocupació per
raó d’obres (materials, grues, maquinaria, etc.). S’admeten les bastides pont, sempre que no afectin la
mobilitat.
2. Fora de l’àmbit delimitat al plànol annex:
Les limitacions del punt 1r afectaran també a aquelles finques que es trobin situades dins un radi de 100
m d’un establiment d’allotjament turístic. Es farà excepció d’aquesta limitació quan els interessats arribin
a un acord per escrit amb els establiments afectats i amb el vistiplau de l’Administració municipal.
3. En tot el terme municipal i durant el període comprès entre l’1 de juny i el 30 de setembre, no podran
iniciar-se obres abans de les 10 h i hauran de finalitzar abans de les 20 h . Durant la resta de l’any (de
l’1 de gener al 31 de maig i de l’1 d’octubre al 31 de desembre), les obres que comportin l’ús d’aquells
mitjans mecànics o eines de treball que per les seves característiques produeixen soroll o vibracions
molestes de difícil o impossible correcció, com martells pneumàtics, compressors, piconadora,
excavadores, formigoneres, serres mecàniques, perforadores, maquinària de fonamentació, vehicles
pesats de transport de materials, vehicles d’obra civil, etc., únicament resten autoritzades de les 9 a les
20 h, de dilluns a divendres i de les 10 a les 20 h dels dissabtes.
4. El termini de suspensió no serà computable als efectes de la vigència de la llicència d’obres, i
s’entendran automàticament prorrogats els terminis de vigència de las llicències durant el període
afectat.
5. L’Alcaldia-Presidència mitjançant Decret pot fer excepció de les anteriors prescripcions en casos de
declarada urgència i en aquells supòsits d’obra civil en sòl urbà (infraestructures, xarxes, sistema
viari...) en els quals la demora en l’execució de les obres suposi un greuge per als interessos col·lectius.

