ASSABENTAT D’OBRES
SOL·LICITANT
Nom i cognoms o raó social______________________________________________________________
Document d’identitat: _____________________________ Telèfon: _____________________________
Adreça per a notificacions: ______________________________________________________________
Codi postal i població: __________________________________________________________________
Adreça electrònica: ____________________________________________________________________
REPRESENTANT LEGAL
Nom i cognoms: ______________________________________________________________________
Document d’identitat: ______________________________ Telèfon: ____________________________
Adreça: _____________________________________________________________________________
Codi postal i població: __________________________________________________________________
Adreça electrònica: ____________________________________________________________________
Titular de la finca: __________________________________________________________________
Adreça de l’obra: ___________________________________________________________________
Referència cadastral: ________________________________________________________________
Tipus d’habitatge : □ unifamiliar

□ plurifamiliar

□ local

□ altre

Tipus de sol·licitud:
□ Els treballs de neteja, desbrossament i jardineria a l’interior d’un solar, sempre que no suposin la
destrucció de jardins existents (detallar l’obra a realitzar: .................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................)
□ Les obres interiors que no suposin canvis a les obertures, parets, pilars i sostres, ni en la
distribució
interior
de
l’edifici
(detallar
l’obra
a
realitzar:
.................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................)
□ Les obres d’urbanització, construcció o enderrocament d’un edifici quan s’executin en virtut
d’ordre municipal i sota la direcció dels serveis tècnics de l’Ajuntament.
El/la sotasignat fa constar a aquesta EMD que es faran les obres esmentades, que segons l’article
11.2 de les Ordenances metropolitanes d’edificació estan exemptes de llicència prèvia.

CONDICIONS AL DORS
Signatura de la persona interessada o representant.

Valldoreix, ......... de ........................................... de 20 .......

VEURE

CONDICIONS:
a) La realització de les obres s’ha de fer sens perjudici de tercers en el termini màxim de 6
mesos a comptar des de la data del registre d’entrada. Un cop transcorregut aquests termini,
l' assabentat d’obres caducarà automàticament.
b) En el transcurs de la realització dels treballs s’hauran d’adoptar les mesures de precaució que
per aquests casos preveuen les Ordenances metropolitanes i les disposicions de seguretat i
salut, així com la resta condicions establertes per la legislació vigent en relació amb la
matèria, tant pel que fa a les normes de la bona construcció, com a la convivència ciutadana,
el respecte i descans dels veïns.
c) Les obres o instal·lacions s’han d’ajustar estrictament a les que s’han esmentat, per la qual
cosa, les modificacions efectuades i les extralimitacions a què s’incorri seran objecte de les
sancions previstes a les Ordenances Metropolitanes i altres disposicions aplicables.
d) La persona sol·licitant està obligada a ensenyar aquest assabentat tantes vegades com l'hi
reclamin els/les agents municipals encarregats de la inspecció i vigilància de les obres
particulars i, en cas d’incompliment d’aquesta obligació, incorrerà en les responsabilitats
consegüents per desobediència als representants de l’administració.
e) No es poden fer abocaments de runes en llocs no autoritzats. Les runes es poden dipositar a
la deixalleria autoritzada, tot indicant el seu emplaçament d’origen, o sol·licitar, previ
pagament de les taxes corresponents, la col·locació de sacs o contenidors a la via pública per
a ser retirats per un gestor de residus autoritzat.
f) L’import de la fiança mínima que s’haurà de prestar per garantir la gestió dels residus és de
150,00 € (formes de pagament: metàl·lic, xec conformat, document bancari)

