
DECLARO que:

- Pretenc executar en l�habitatge situat a ______________________________________________________, de la Garriga, les obres

següents:

La Garriga,  ______de/d' _________________de 20____

Signatura:D�acord amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades
de caràcter personal, l�informem que les seves dades seran incorporades al fitxer
del Registre General d�aquest Ajuntament i als fitxers corresponents en atenció
als assumptes que es derivin del contingut d�aquesta instància amb la finalitat de
gestionar-los. Podrà dirigir-se per escrit al Registre General de l'Ajuntament per
exercir el seus drets d�accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals.
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ASSABENTAT D'OBRA

L a  G a r r i g a

o a c Oficina
d'Atenció
Ciutadana

Documents que CAL PRESENTAR:

Reformar cuina sense modificar envans

Reformar bany sense modificar envans

Substitució de paviment

Enguixar o arrebossar parets interiors i/o sostre fins a 3m. d'alçada

Document acreditatiu d�haver liquidat la taxa corresponent (92,80 �)

Document acreditatiu d�haver liquidat la fiança de runes corresponent (150 �)

Nom  i cognoms: __________________________________________________________________________________________

Núm. de document d'identitat:_____________________________Adreça:  ____________________________________________

Població: ____________________________________________________________Codi postal:___________________________

Telèfon: ________________________Fax: __________________________Mòbil: ________________________________________

Correu electrònic:___________________________________________________________________________________________

En representació de: ________________________________________________________________________________________

Núm. de document d'identitat:__________________________________________________________________________________

Les obres començaran el dia _____de____________ de 20 _____ i acabaran el dia _____de____________ de  20___

Reparar o renovar la impermeabilització del terrat

Instal·lació d'aigua, gas, electricitat i similars que no afecten a elements estructurals

- Totes les obres que pretenc executar són obres interiors que no suposen canvis en les obertures de portes i finestres, parets, pilars

i sostres, ni en l�estructura ni en la distribució interior de l�edifici.

- L�edifici no està catalogat.

NOTA IMPORTANT
La ocupació de via pública caldrà sol·licitar-la a la Policia Local.

En virtut del Decret Legislatiu 1/2010, Text refós de la llei d�urbanisme, l�Ajuntament pot revisar les obres i instal·lacions en l�exercici
de la inspecció urbanística. El termini màxim per executar les obres serà de 6 MESOS.


