Ajuntament de
Cornellà de Llobregat
Plaça de l’Església, 1 – 08940 Cornellà de Llobregat
Tel 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00

D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades
facilitades seran
incloses
en el corresponent fitxer
automatitzat de
l'Ajuntament pel seu tractament informàtic. Així mateix s'informa de la
possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en
els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el
registre General de l'Ajuntament. Autoritzo a l'Ajuntament, en l'àmbit de les
seves competències, a fer us de les dades personals facilitades per la
tramesa d'informació general o específica que pugui ser del meu interès.

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES MENORS A LOCALS COMERCIALS SUBJECTE AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ, ÚNICAMENT PER A
ACTUACIONS QUE COMPLEIXIN TOTES LES DISPOSICIONS:
1.‐ superfície útil d’exposició i venda <= 750 m2.
2.‐ activitat inclosa a l’annex 5 de l’Ordenança Reguladora del Procediment d’Autorització Municipal d’Obres Menors d’aquest municipi o
normativa superior aplicable.
3.‐ obres que NO requereixin projecte segons art. 2 LOE: NO es obra nova, NO hi ha alteració de la configuració arquitectònica, NO hi ha
variació estructural, NO hi ha variació d’ús, NO és edificació catalogada, NO hi ha ocupació de béns de domini públic.

1.‐ Dades del sol∙licitant
Nom o raó social:
Adreça:
Població:

DNI.
Telèfon:
CP.:

2.‐ Dades del representant i de la notificació
Nom:
Qualitat de la representació:
Adreçar les notificacions a nom de:
Domiciliació:
Població:

DNI.

Telèfon:
CP.:

3.‐ Finca o local on s’efectuaran les obres i/o instal∙lacions
Emplaçament:
Propietari de la finca:

4.‐ Descripció de l’obra
REFORMA DE LOCAL COMERCIAL

5.‐ Documentació necessària
1
2

3
4
5

6

7
8
9

10

Plànol d’emplaçament indicant l’obra a escala 1/500
Descripció de les obres especificant metres quadrats útils d’exposició i
venda del local i activitat proposada.
‐ Si únicament és pintura/decoració: pressupost de les obres
‐ Si es fa variació de distribució, fals sostre, sanitaris, etc.: direcció tècnica
competent i projecte tècnic visat (*), memòria i plànols.
Cal donar compliment al REAL DECRET 105/2008, d’1 de febrer, pel qual
es regula la Producció i Gestió dels Residus de Construcció i Demolició
(BOE n. 38 de 13/02/2008).
Estudi bàsic o de seguretat
Còpia CIF o NIF del sol∙licitant
Persona jurídica: fotocòpia compulsada de l’escriptura de constitució de la
societat i dels poders del representant o administrador, i del DNI del
representant.
Fotocòpia de l’Alta o últim rebut pagat de l’Impost d’Activitat
Econòmiques (IAE) del contractista de les obres que el faculti a treballar al
municipi de Cornellà de Llobregat (nacional, provincial o municipal) o
declaració censal del contractista de les obres.
Declaració jurada si les obres les realitza el propi sol∙licitant
Autoliquidació de la taxa corresponent sobre el pressupost (segons
Ordenança Fiscal núm. 8)
Si es considera adient, requeriment de dipòsit de garantia global de
reposició de béns de domini públic afectats a l’execució de l’obra (segons
Ordenança Fiscal núm. 8).
Fotocòpia del títol de propietat o del contracte de lloguer del local
comercial.

Procediments i terminis
D’acord amb el que estableix l’article 70.1 i 71 bis
de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Adminis‐
tracions públiques i del Procediment Administratiu
Comú.

Qui subscriu comunica la realització en la finca de referència de les obres i/o instal∙lacions que s’indiquen en la present comunicació i
declara comptar amb l’autorització del propietari.
Cornellà de Llobregat, a

EL SOL∙LICITANT,

