
	  

Ilustre Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia 

 

SOL·LICITUD D’OBRA MENOR SIMPLE MITJANÇANT DECLARACIÓ 
RESPONSABLE 
 
SOLICITANT 
 
COGNOMS I NOM, O RAÓ SOCIAL: ______________________________________________________ 
 
DNI/CIF: ____________________ TLF: __________________ mail: _____________________________ 
 
DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS: ______________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________	  
 
REPRESENTANT (si n’és el caso): ________________________________________________________ 
 
DNI/NIF: _________________ 
 
DADES DE L’OBRA 
 
CONSTRUCTORA O ENCARREGAT DE L’OBRA: ___________________________________________ 
 
DNI/CIF: _______________ TLF: ___________________________ 
 
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR 
 

 Obres en l’interior dels habitatges que no modifiquin distribució ni col·locació dels 
 elements a renovar o substituir, ni estructures, ni façanes i que no impliquin l’obertura de 
 nous forats. 
 Obres en l’interior de locals que no modifiquin distribució ni col·locació dels elements a  renovar 
 o substituir, ni estructures, ni façanes i que no impliquin l’obertura de nous forats. 
 Obres en l’interior de vestíbuls i escaleres comunitàries que no modifiquin distribució, estructures 

ni façana i que no impliquen obertura de nous forats. 
 Reparació, i no substitució, d’elements de cobertes o terrats. 
 Formació de sòcols en edificis fins 1,20 metres d’altura en façana en planta baixa amb materials  

adequats (arrebossats, pedra natural o artificial). 
 Actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que no impliquin tala d’arbrat ni remoció de 

terres major a 10 cm. de gruix. 
 Pintura de façanes, sempre que no requereixi la col·locació de bastides, grues o similars. 

 
PRESSUPUEST TOTAL DE LES OBRES: __________________ € 
 
DOCUMENTACIÓ 
 

 Fotocòpia del DNI del sol·licitant i/o representant, si n’és el cas. 
 Fotocòpia del CIF i còpia de l’escriptura de constitució de la societat. 
 Declaració responsable del sol·licitant o representant, si n’és el cas.  
 Pressupost detallat amb mediació i valoració detallada de les partides. 
 Croquis acotat de les obres a realitzar (firmat per constructor o professional competent), en 
 el cas de pintura de façanes es podrà substituir per dos fotografies.  
 Plànol d’emplaçament. 
 Identificació del constructor o professional competent encarregat de l’execució dels treballs. 
 Referència cadastral o fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI. En el cas d’actuacions en sòl rústic 
 identificació del polígon i parcel·la. 
 En les obres que afecten a locals, còpia del permís d’instal·lació o documentació substitutiva. 
 Comprovant de l‘autoliquidació de taxes i impostos municipals. 
 Justificant de dipòsit de fiança per import del 5% del pressupost en concepte de retirada de 

residus d’obra. 
 
Sant Josep de sa Talaia, _____ de ____________ de 201_ 
 
 
Sign.: __________________________________________ 
 


