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Obres menors
OPME4b - Connexió de Telecomunicacions
Llicència

1.- DADES DEL PROMOTOR QUE SOL·LICITA

En representació de: _________________________________________________ DNI/CIF: _______________
Domicili a efectes de notificació: _______________________________________________________________
Localitat: __________________________ Província: _____________________ Codi Postal: ______________
Telèfon: _______________ Fax: ________________ Correu Electrònic: _______________________________
2.- DESCRIPCIÓ – INFORMACIÓ DE LES OBRES
Expose que necessite fer obres menors de CONNEXIÓ DE TELECOMUNICACIONS, amb la descripció, el
desglossament i el pressupost que es detalla a continuació:
___ Telefònica

___ Ono

___ ________________

Pressupost d’Execució Material ______________________ €

Per a instal·lació Subterrània: longitud de la rasa en via pública:
Metres per vorera: ____________

Metres per calçada: _________

Total metres en via pública: __________

Per a instal·lació per fatxada:
Longitud estesa cable: _______________metres
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Nom i cognoms: _____________________________________________________ DNI: __________________

Situació de la finca per a què es fan les obres: (Carrer/Partida/Urbanització)
Vivenda/finca : ___________________________________________________________________________
Local/Nau : ______________________________________________________________________________
Referència cadastral (20 dígits): _____________________________________ Polígon____ Parcel·la ______
Dades del tècnic:
Nom i cognoms: __________________________________________________ DNI: ____________________
Titulació: _________________________________________________________________________________
Núm. col·legiat: ______________ Col·legi Professional: __________________________________________
Domicili: _________________________________________________________________________________
Tel.: _______________ Fax: ________________ Correu Electrònic: __________________________________

L'Ajuntament garantix l'ús confidencial de les dades referides. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 15/1999 de regulació del tractament automatitzat
de dades de caràcter personal. Una vegada facilitades les dades anteriors, els interessats tindran dret a accedir.hi, rectificar-les i cancel·lar-les presentant la
sol·licitud corresponent en l'Ajuntament de Mutxamel.
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3.- DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA

3.2.- Documentació Específica de la Connexió de Telecomunicacions:
___ Fotocòpia de Llicència d’Edificació o d’Ocupació (Cèdula Habitabilitat) o de Llicència d’Activitat.
___ La finca té llicència d’_______________ aprovada per resolució de data

__________

en Exp.

Núm. ________.
___ Projecte de la Connexió.
Si la companyia subministradora no creu que cal la redacció de Projecte, ha de presentar esta documentació:
___ Plànols de situació, traçat en planta de la connexió i plànols de seccions tipus, tant en vorera com en
calçada, si cal.
___ Pressupost de l’obra subscrit per l’empresa instal·ladora.
___ Condicions d’Execució de l’Empresa de Telecomunicacions.
___ Acceptació de Direcció per tècnic competent (visat o acompanyat de DR substitutiva del visat).
4.- LIQUIDACIÓ DE DRETS (A omplir per l’Administració)
S’ha ingressat, de conformitat amb les Ordenances Municipals:
Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres ____________ €
Taxa per ocupació de la via pública ___________ €

Taxa ____________ €

Fiança en garantia de reposició ____________ €

5.- SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
SOL·LICITE LLICÈNCIA per a les obres de connexió de telecomunicacions descrites més amunt.

Mutxamel, ____ de _______________ de 20__

Signat, promotor o representant acreditat
DNI de qui signa: _________________
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3.1.- Documentació Comuna:
___ Fotocòpia DNI de qui sol·licita.
___ Fotocòpia DNI i poders del representant, si cal.
___ Fotocòpia carta pagament TAXA.
___ Fotocòpia carta de pagament TAXA per Ocupació Via Pública.
___ Fotocòpia carta de pagament de Fiança per gastos de reposició.
___ No aporta justificants perquè hi ha Conveni Fiscal.

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL

L'Ajuntament garantix l'ús confidencial de les dades referides. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 15/1999 de regulació del tractament automatitzat
de dades de caràcter personal. Una vegada facilitades les dades anteriors, els interessats tindran dret a accedir.hi, rectificar-les i cancel·lar-les presentant la
sol·licitud corresponent en l'Ajuntament de Mutxamel.
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