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A emplenar per l'Ajuntament:
Àrea / Unitat competent: URBANISME
Expedient:
Registre d'Entrada:
F007
M004
Les dades que ens facilita s'incorporen a un fitxer automatizat creat per l'Ajuntament per tal de tenir coneixement de l'entrada i sortida de documents administratius i per al seguiment d'actuacions  i  tràmits, en  exercici  de les seves funcions i competències. Les dades que vostè aporta seran únicament i exclusivament per a  la  gestió i administració d'expedients en aquest Ajuntament.  Es podran exercitar els drets  reconeguts en la Llei  30/92, de 26  de novembre, de  Règim Jurídic de les Administracions; de 26 de novembre,  de  Règim  Jurídic  de les  Administracions; Llei 15/99, de 13 de desembre, sobre dades personals,   sempre que es notifiquin a:  Ajuntament  de Sant Feliu de Guíxols, Plaça del Mercat, 6-9, 17220, Sant Feliu de Guíxols. Referència: Protecció de Dades.
M002
Les dades que ens facilita s'incorporen a un fitxer automatizat creat per l'Ajuntament per tal de tenir coneixement de l'entrada i sortida de documents administratius i per al seguiment d'actuacions  i  tràmits, en  exercici  de les seves funcions i competències. Les dades que vostè aporta seran únicament i exclusivament per a  la  gestió i administració d'expedients en aquest Ajuntament.  Es podran exercitar els drets  reconeguts en la Llei  30/92, de 26  de novembre, de  Règim Jurídic de les Administracions; de 26 de novembre,  de  Règim  Jurídic  de les  Administracions; Llei 15/99, de 13 de desembre, sobre dades personals,   sempre que es notifiquin a:  Ajuntament  de Sant Feliu de Guíxols, Plaça del Mercat, 6-9, 17220, Sant Feliu de Guíxols. Referència: Protecció de Dades.
M003
Les dades que ens facilita s'incorporen a un fitxer automatizat creat per l'Ajuntament per tal de tenir coneixement de l'entrada i sortida de documents administratius i per al seguiment d'actuacions  i  tràmits, en  exercici  de les seves funcions i competències. Les dades que vostè aporta seran únicament i exclusivament per a  la  gestió i administració d'expedients en aquest Ajuntament.  Es podran exercitar els drets  reconeguts en la Llei  30/92, de 26  de novembre, de  Règim Jurídic de les Administracions; de 26 de novembre,  de  Règim  Jurídic  de les  Administracions; Llei 15/99, de 13 de desembre, sobre dades personals,   sempre que es notifiquin a:  Ajuntament  de Sant Feliu de Guíxols, Plaça del Mercat, 6-9, 17220, Sant Feliu de Guíxols. Referència: Protecció de Dades.
E:\MATERIAL\ESCUT.bmp
Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  
COMUNICACIÓ PRÈVIA DE REALITZACIÓ D'OBRES MENORS EN SÒL URBÀ I URBANITZABLE DELIMITAT
Instància de comunicació de realització d'obres menors
Dades identificatives del/la sol·licitant:
Dades identificatives del/la sol·licitant
Dades identificatives del/la representant: 
Dades identificatives del/la representant
Us exposo: 
Us demano
 Que tingueu per efectuada la comunicació de les obres a realitzar, que concretament consisteixen en:
Les dades que ens facilita s'incorporen a un fitxer automatizat creat per l'Ajuntament per tal de tenir coneixement de l'entrada i sortida de documents administratius i per al seguiment d'actuacions  i  tràmits, en  exercici  de les seves funcions i competències. Les dades que vostè aporta seran únicament i exclusivament per a  la  gestió i administració d'expedients en aquest Ajuntament.  Es podran exercitar els drets  reconeguts en la Llei  30/92, de 26  de novembre, de  Règim Jurídic de les Administracions; de 26 de novembre,  de  Règim  Jurídic  de les  Administracions; Llei 15/99, de 13 de desembre, sobre dades personals,   sempre que es notifiquin a:  Ajuntament  de Sant Feliu de Guíxols, Plaça del Mercat, 6-9, 17220, Sant Feliu de Guíxols. Referència: Protecció de Dades.
Protecció de dades
Vist i plau, el tècnic municipal
Signat:.................................................
Data:....................................................
dies, amb:
9.0.0.2.20120627.2.874785
31/01/2013
OIAC
CBOU
Aporta
No necessari
Imprès d'autoliquidació de la taxa per tramitació de l'expedient.
Imprès d'autoliquidació de l'impost de construccions, instal·lacions i obres amb pressupost d'execució material fins a 150.000,00 €.  
Imprès d'autoliquidació de la taxa per l'ocupació de la via pública, si s'escau.
Document en què es descrigui escrita i/o gràficament les obres amb identificació de la seva extensió i situació.
Nomenament del contractista.
Fotografies de l'estat actual quan les obres afectin les façanes.
Plànols de façana a color, en el cas que les obres afectin la façana i estiguin situades a les zones 1, 2, 4 i 5 del POUM.
Pressupost detallat de les obres a fer i materials a utilitzar.
Per a les obres menors que es relacionen a continuació caldrà aportar també el full d'assumpció de la Direcció d'obra signada per un facultatiu competent i visat pel corresponent col·legi professional: 
- La col·locació de marquesines per a comerços.
- La construcció de ponts, bastides i similars.
- L'estintolament de façanes.
- La reparació de cobertes i terrats
- La construcció de pous i foses sèptiques.
- La modificació de balcons, lleixes o elements sortints.
- La col·locació d'elements mecànics de les instal·lacions i terrasses o terrats.
- La construcció de barraques provisionals d'obres.
- Execució o modificació d'obertures que afectin a les façanes.
- Canvis o reparacions puntuals d'elements estructurals.
En les obres menors que produeixin terres o runes, s'haurà de presentar també:
Valoració del volum previsible de generació d'excedents de materials reutilitzables, definició de les característiques i destinació prevista.
Valoració del volum previsible de generació de materials residuals i la definició de les seves característiques (pes, volum, quantitat i qualitat)
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER INICIAR LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT
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