Registre d’entrada

Ajuntament de L’Hospitalet
Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat

Comunicació d’actuació urgent

Núm. d’expedient (Ho ha d’omplir l’Administració.)

Dades identificatives
Sol·licitant
DNI/NIE o CIF

Nom i cognoms o denominació social

Tipus i nom de la via

Número

Província

Adreça electrònica

DNI/NIE o CIF

Nom i cognoms o denominació social

Escala

Pis

Telèfon

Porta

Població

Telèfon mòbil

Representant (si n’hi ha)

Tipus i nom de la via

Número

Província

Adreça electrònica

DNI/NIE o CIF

Nom i cognoms o denominació social

Escala

Pis

Telèfon

Porta

Població

Telèfon mòbil

Dades a l’efecte de les notificacions

Tipus i nom de la via
Província

Número
Adreça electrònica

Escala

Pis

Telèfon

Porta

Població

Telèfon mòbil

Pel que fa a aquest expedient, l’ús preferent a l’efecte de les notificacions és l’adreça electrònica de referència.
Director de l’obra
DNI/NIE o CIF

Nom i cognoms o denominació social

Tipus i nom de la via (a l’efecte de les notificacions)

Número

Província

Telèfon

Adreça electrònica

Escala

Pis

Porta

Població

Telèfon mòbil

Col·legi

Número de visat
Actuació

Tipus i nom de la via

Número

Escala

Pis

Porta

Referència cadastral (*camp obligatori)

Illa-parcel·la (Ho ha d’omplir l’Administració.)

Descripció de l’actuació

Informació urbanística (Ho ha d’omplir l’Administració.)
Qualificació urbanística
Clau

Concepte

Ús segons l’IBI
Finca afectada

Finca inclosa en el PEPPA

Fitxa
Normativa Estètica del Sector Centre (NESC)
L’Hospitalet,____de________________de 20___

14 0034 - Comunicació d’actuació urgent

El/la tècnic/ca municipal

Empleneu aquest document i presenteu-lo al Servei d’Atenció al Públic de l’Ajuntament, carrer del Migdia, 5-7, 4a planta, de dilluns a divendres no festius, de 8.30
a 13.30 hores.
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Ajuntament de L’Hospitalet
Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat
Documents presentats
G0601

Comunicació, en doble exemplar, segons el model normalitzat.

G2345

Documentació acreditativa de la persona representant per presentar el comunicat.

T2341

Fulls d’assumeix de la direcció dels tècnics o tècniques i dels directors o directores de les obres*.

T3401

Fulls d’assumeix de la permanència en l’obra*.

T2301

Memòria de l’obra que s’ha d’executar*.

T2302

Plànols de l’obra que s’ha d’executar*.

T2001

Croquis de les obres que s’han d’executar.

T0401

Fotografies de les façanes.

T2343

Fotografies de la zona d’intervenció.

G0602

Altres (especifiqueu quines).

Notes aclaratòries
1. S’hi han d’aportar els originals de tots els documents que es presentin, a fi de confrontar-los.
2. Els serveis tècnics poden requerir documentació addicional, segons el seu criteri.
3. Les fotografies han de ser les adequades per entendre la intervenció comunicada.
4. * S’hi ha d’aportar el visat voluntari o la documentació acreditativa, emesa pel col·legi corresponent, respecte a la identitat i l’habilitació professional, la titulació, la col·legiació
com a exercent i l’absència de circumstàncies inhabilitants i d’incompatibilitats legals registrades, i també l’existència d’assegurança o garantia equivalent que cobreixi els riscs de
responsabilitat en què pugui incórrer en l’exercici de la seva professió, per a aquesta obra en concret.

DECLAREM sota la nostra EXCLUSIVA RESPONSABILITAT:
1. Que cal executar l’actuació de manera immediata per evitar danys a les persones o a les coses.
2. Que en el termini de 15 dies la persona interessada ha d’aportar la resta de documentació necessària i donar-hi registre d’entrada a fi de tramitar la llicència
corresponent, o bé presentar la comunicació o declaració responsable.
3. Que autoritzem l’Ajuntament a verificar les dades en altres administracions i organismes amb relació a aquest document i als que se’n derivin.

,
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La persona titular

de

de 20

,

de

de 20

El/la tècnic/ca

En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informen que les dades recollides en aquest formulari
s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat d’aquest Ajuntament amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud. Pel que fa al tractament i a l’ús d’aquestes dades de caràcter personal,
us recordem que en qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició davant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (carrer de Girona, 10, planta baixa).
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