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SOL·LICITANT/ SOLICITANTE
Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos *


Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación )


Població * / Población


Num* Escala/ Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta


Codi Postal */Codigo Postal


Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electrónico


Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) / 
Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )


Correu ordinari/ correo ordinario Correu electrònic / Correo electronico Telèfon / Teléfono


Província/Provincia


OBRES MENORS / FAÇANES 
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Tipus Via / Tipo via


Nom i Cognoms del representant * / Nombre y apellidos del representante *


Document Identificatiu * / Documento Identificativo *


Document Identificatiu  / Documento Identificativo 


En qualitat de / En calidad de


(Propietat, administració, part arrendatària, presidencia de comunitat, altres) / (Propiedad, administració, parte arrendataria, presidencia de comunidad, otros)


Finca / Finca


Propietari / Propietario Emplaçament / Emplazamiento


Ús / Uso


(Habitatge, local comercial o industrial i, si escau, classe) / (Vivienda, local comercial o industrial y, si procede, clase)


Descripció de les obres / Descripción de las obras


Contenidor / Contenedor Sac / Saco
Condicions al dors / Condiciones al dorso


Observacions: Cal grapar cables (elec., tel., etc) a la façana. Cal netejar l'entorn / Observaciones: Es necesario grapar cables (elec., tel., etc.) a la fachada. Se debe 
 limpiar el entorno


Documents presentats / Documentos presentados        Condicions/Característiques bastida / Condiciones/Características andamio
Projecte i assumeix la Direc. Tèc. de les obres i bastida (si s'instala) 
Proyecto i asume la Direc. Téc. de las obras y andamio (si se instala)


Certificat de subministrament, muntatge i desmuntatge de bastida / 
Certificado de suministro, montaje y desmontaje de andamio


Pòlissa i rebut de l'assegurança de responsabilitat civil / 
Póliza y recibo del seguro de responsabilidad civil


 Fotografia de 13 x 18 en color de la façana / Fotografía de 13 x18 en 
color de la fachada


Autorització propietat / Comunitat de propietaris / Autorización 
propiedad / Comunidad de propietarios.
No, es modifica la composició de la façana (color, material,  
obertures, etc) / No se modifica la composición de la fachada (color,  
 material,   aperturas, etc).


Sí, es modifica la composició de la façana (color, material, 
obertures, etc) / Sí, se modifica  la composición de la fachada (color, 
material, aperturas, etc).


 Tipus / Tipo


 Instal·lació llums de senyalització/Instalación luces de señalización


Col·locació de xarxes o lones de protecció / Colocación de redes 
o lonas de protección


Comunicar a la Policia Local Secció de Vialitat, per escrit i amb 5 
dies d'antelació, l'inici de la instal·lació de la bastida / Comunicar a 
la Policía Local Sección de Vialidad, por escrito y con 5 días de anticipación, 
el inicio de la instalación del andamio 


  
El qui subscriu sol·licita llicència per realitzar en la finca de referència les obres que s'indiquen i declaro comptar amb l'autorització de la propietat   
esmentada / El que suscribe solicita licencia para realizar en la finca de referencia las obras que se indican y declaro contar con la autorización de la propiedad citada 


 Pas de vianants no inferior a 80 cm / Paso de peatones no inferior a 
80 cm.


 Termini / Plazo 


Pressupost / Presupuesto


Esplugues de Llobregat,


Signatura,
DOCUMENTS ADJUNTS /  DOCUMENTOS ADJUNTOS


* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio


Ref. Cadastral / Ref. Catastral
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D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, 
responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres 
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.  
  


AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat


Liquidació de drets / Liquidación de derechos  Resolució / Resolución 
 


Ha estat concedida a la persona i respecte a la finca o local de 
referència, llicència per realitzar les obres ressenyades sota les 
condicions generals que figuren al peu de pàgina i que les obres 
s'efectuïn dins del termini fixat a les condicions generals / Ha sido 
concedida a la persona y respecto a la finca o local de referencia, licencia para 
realizar las obras descritas, bajo las condiciones generales que figuran al pie de 
página y a que las obras se efectúen dentro del plazo fijado en las condiciones 
generales 
  
Director del Servei d'Urbanisme / 
Director del Servicio de Urbanismo 
  
 


Condicions generals / Condiciones generales 
 


1: Aquesta llicència caducarà al cap d'un any del seu atorgament si no 
s'haguessin començat les obres abans d'aquest termini. Caducarà així 
mateix si les obres no es realitzen totalment dins del terme fixat per a 
llur execució, salvant pròrroga concedida per l'Ajuntament que haurà 
de sol·licitar-se amb anterioritat a l'extinció de l'esmentat termini 
  
2: La llicència s'entendrà atorgada salvant el dret de propietat, i 
sense perjudici de tercers i no podrà ésser invocada per excloure o 
disminuir la responsabilitat civil o penal en la qual pugui incórrer la 
titularitat en l'exercici de les activitats a les quals fa referència 
  
3: Les obres i les instal·lacions han de realitzar-se amb estricta 
subjecció als termes i condicions d'aquesta llicència i als preceptes de 
les ordenances municipals. Si es realitzessin obres o instal·lacions 
diferents de les autoritzades (en qualitat, nombre o mides) o 
s'incorregués en qualsevol altra extralimitació o infracció d'aquests 
termes, condicions i preceptes, la llicència caducarà automàticament 
sense perjudici de les altres responsabilitats que pertoquin. 
  
4: Les instal·lacions no privaran la visualitat de la numeració del 
carrer ni incomodaran els veïns i han de garantir la seguretat dels 
transeünts. 
  
5: En la realització dels treballs s'adoptaran les precaucions 
assenyalades en les ordenances municipals i altres disposicions de 
general aplicació. 
  
6: Aquesta llicència municipal figurarà en lloc visible a disposició de la 
Policia encarregada de la inspecció i vigilància de les obres i 
instal·lacions 
  
7: Aquesta autorització no prejutja la resolució que pugui recaure a 
l'expedient de llicència ambiental que estigui tramitant o es presenti 
en posterioritat a l'emissió d'aquesta autorització. Per aquesta raó si 
de la llicència ambiental es derivessin modificacions, alteracions o 
variacions totals o parcials de les obres autoritzades en aquesta 
resolució, cal prendre en consideració de forma preferent la resolució 
per la que s'atorga llicència per l'activitat a desenvolupar. 
 


1: Esta licencia caducará al año de su autorización si no se hubieran 
comenzado las obras antes de este plazo. Caducará igualmente si las 
obras no se realizan totalmente dentro del periodo fijado para su 
ejecución, salvo prórroga concedida por el Ayuntamiento, que tendrá 
que solicitarse con anterioridad a la finalización del citado plazo. 
  
2: La licencia se entenderá otorgada salvando el derecho de propiedad y 
sin perjuicio a terceros y no podrá ser invocada para excluir o disminuir 
la responsabilidad civil o penal en la que pueda incurrir la titularitat en el 
ejercicio de las actividades a que hace referencia la misma 
  
3: Las obras y las instalaciones han de realizarse con estricta sujeción a 
los términos y condiciones de esta licencia y los preceptos de las 
ordenanzas municipales. Si se realizaran obras o instalaciones diferentes 
de la autorizadas (en cuanto a calidad, número o medidas) o se 
incurriera en cualquier otra extralimitación o infracción de dichos 
términos, condiciones y preceptos, la licencia caducará automáticamente 
sin perjuicio de la demás responsabilidades a que haya lugar. 
  
4: Las instalaciones no privarán la visibilidad de la numeración de la 
calle ni molestarán a los vecinos y han de garantizar la seguridad de los 
transeúntes. 
  
5: En la realización de los trabajos se adoptarán las precauciones 
señaladas en las ordenanzas municipales y otras disposiciones de 
general aplicación. 
  
6: Esta licencia municipal figurará en sitio visible a disposición de la 
Policía encargada de la inspección y vigilancia de las obras e 
instalaciones. 
  
7: Esta autorización no prejuzga la resolución que pueda recaer en el 
expediente de licencia ambiental que se esté tramitando o se presente 
con posterioridad a la emisión de esta autorización. Por esta razón si de 
la licencia ambiental se derivasen modificaciones, alteraciones o 
variaciones totales o parciales de las obras autorizadas en esta 
resolución, es preciso tomar en consideración de forma preferente la 
resolución por la que se otorga licencia para la actividad a desarrollar.   


Ordenança fiscal núm / Ordenanza fiscal núm 
 


Taxa llicència urbanística / 
Tasa licencia urbanísitca                         %                                         €
Impost s/ construccions / 
Impuesto s/ construcciones                       %                                         €  
Taxa / 
Tasa                                                                                             €
Total a pagar / Total a pagar   
Total euros /  Total euros                                                                   €


El liquidador / El liquidador  
  
  
Veure fulls liquidació adjunts. / 
Ver hojas liquidación adjuntas


Condicions generals / Condiciones generales 
 - Aquests recipients (contenidors/sacs) no podran romandre a la via pública plens / Estos recipientes (contenedores/sacos) no podrán permanecer en la vía pública llenos 
- No està permès treure d'un contenidor/sac cap tipus de residu, sigui quina sigui la seva naturalesa o procedència, per dipositar-lo a la via pública / No está permitido sacar de un  
  contenedor/saco ningún tipo de residuo, cualquiera que sea su naturaleza o procedencia, para depositarlo en la vía pública 
- La retirada d'un contenidor/sac comporta evacuar al mateix temps tots els residus que hi hagi al seu voltant / La retirada de un contenedor/saco comporta evacuar al mismo tiempo  
  todos los residuos que se sitúen en sus alrededores 
- Sota cap concepte, la via pública no sofrirà degradació pel fet de tenir-hi instal·lat contenidor/sac / Bajo ningún concepto la vía pública ha de sufrir degradación por el hecho de  
  utilizar un contenedor/saco 
- S'avisarà a la Policia Local amb 48 hores d'antelació a la seva instal·lació / Se avisará a la Policia Local con 48 horas de antelación a su instalación 
- Quan el contenidor/sac estigui ple, es retirarà de la via pública en un termini de 48 hores / Cuando el contenedor esté lleno, se retirará de la vía pública en un plazo de 48 horas


La tècnica d'inspeccions urbanístiques / La técnica de inspecciones urbanísticas


Observacions / observaciones


€ Dipòsit de fiança de / Depósito de fianza de 


S´informa favorablement la sol.licitud de llicència d´obres menors esmentada, havent de complir: / 
Se informa favorablemente la solicitud de licencia de obras menores reseñadas, debiendo cumplir:
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SOL·LICITANT/ SOLICITANTE

Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) /

Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )

OBRES MENORS / FAÇANES

 

Registre d'entrada general

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Document Identificatiu  / Documento Identificativo 

(Propietat, administració, part arrendatària, presidencia de comunitat, altres) / (Propiedad, administració, parte arrendataria, presidencia de comunidad, otros)

Finca / Finca

(Habitatge, local comercial o industrial i, si escau, classe) / (Vivienda, local comercial o industrial y, si procede, clase)

Descripció de les obres / Descripción de las obras

Condicions al dors / Condiciones al dorso

Observacions: Cal grapar cables (elec., tel., etc) a la façana. Cal netejar l'entorn / Observaciones: Es necesario grapar cables (elec., tel., etc.) a la fachada. Se debe

 limpiar el entorno

Documents presentats / Documentos presentados 

       Condicions/Característiques bastida / Condiciones/Características andamio

 

El qui subscriu sol·licita llicència per realitzar en la finca de referència les obres que s'indiquen i declaro comptar amb l'autorització de la propietat  

esmentada / El que suscribe solicita licencia para realizar en la finca de referencia las obras que se indican y declaro contar con la autorización de la propiedad citada 

Signatura,

DOCUMENTS ADJUNTS /  DOCUMENTOS ADJUNTOS

* Camps de compliment obligatori 

* Campos de cumplimiento obligatorio
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D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer. 

 

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

Liquidació de drets / Liquidación de derechos                                                 

Resolució / Resolución

 

Ha estat concedida a la persona i respecte a la finca o local de referència, llicència per realitzar les obres ressenyades sota les condicions generals que figuren al peu de pàgina i que les obres s'efectuïn dins del termini fixat a les condicions generals / Ha sido concedida a la persona y respecto a la finca o local de referencia, licencia para realizar las obras descritas, bajo las condiciones generales que figuran al pie de página y a que las obras se efectúen dentro del plazo fijado en las condiciones generales

 

Director del Servei d'Urbanisme /

Director del Servicio de Urbanismo

 

 

Condicions generals / Condiciones generales

 

1: Aquesta llicència caducarà al cap d'un any del seu atorgament si no s'haguessin començat les obres abans d'aquest termini. Caducarà així mateix si les obres no es realitzen totalment dins del terme fixat per a llur execució, salvant pròrroga concedida per l'Ajuntament que haurà de sol·licitar-se amb anterioritat a l'extinció de l'esmentat termini

 

2: La llicència s'entendrà atorgada salvant el dret de propietat, i sense perjudici de tercers i no podrà ésser invocada per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en la qual pugui incórrer la  titularitat en l'exercici de les activitats a les quals fa referència

 

3: Les obres i les instal·lacions han de realitzar-se amb estricta subjecció als termes i condicions d'aquesta llicència i als preceptes de les ordenances municipals. Si es realitzessin obres o instal·lacions diferents de les autoritzades (en qualitat, nombre o mides) o s'incorregués en qualsevol altra extralimitació o infracció d'aquests termes, condicions i preceptes, la llicència caducarà automàticament sense perjudici de les altres responsabilitats que pertoquin.

 

4: Les instal·lacions no privaran la visualitat de la numeració del carrer ni incomodaran els veïns i han de garantir la seguretat dels transeünts.

 

5: En la realització dels treballs s'adoptaran les precaucions assenyalades en les ordenances municipals i altres disposicions de general aplicació.

 

6: Aquesta llicència municipal figurarà en lloc visible a disposició de la Policia encarregada de la inspecció i vigilància de les obres i instal·lacions

 

7: Aquesta autorització no prejutja la resolució que pugui recaure a l'expedient de llicència ambiental que estigui tramitant o es presenti en posterioritat a l'emissió d'aquesta autorització. Per aquesta raó si de la llicència ambiental es derivessin modificacions, alteracions o variacions totals o parcials de les obres autoritzades en aquesta resolució, cal prendre en consideració de forma preferent la resolució per la que s'atorga llicència per l'activitat a desenvolupar.

 

1: Esta licencia caducará al año de su autorización si no se hubieran comenzado las obras antes de este plazo. Caducará igualmente si las obras no se realizan totalmente dentro del periodo fijado para su ejecución, salvo prórroga concedida por el Ayuntamiento, que tendrá que solicitarse con anterioridad a la finalización del citado plazo.

 

2: La licencia se entenderá otorgada salvando el derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la que pueda incurrir la titularitat en el ejercicio de las actividades a que hace referencia la misma

 

3: Las obras y las instalaciones han de realizarse con estricta sujeción a los términos y condiciones de esta licencia y los preceptos de las ordenanzas municipales. Si se realizaran obras o instalaciones diferentes de la autorizadas (en cuanto a calidad, número o medidas) o se incurriera en cualquier otra extralimitación o infracción de dichos términos, condiciones y preceptos, la licencia caducará automáticamente sin perjuicio de la demás responsabilidades a que haya lugar.

 

4: Las instalaciones no privarán la visibilidad de la numeración de la calle ni molestarán a los vecinos y han de garantizar la seguridad de los transeúntes.

 

5: En la realización de los trabajos se adoptarán las precauciones señaladas en las ordenanzas municipales y otras disposiciones de general aplicación.

 

6: Esta licencia municipal figurará en sitio visible a disposición de la Policía encargada de la inspección y vigilancia de las obras e instalaciones.

 

7: Esta autorización no prejuzga la resolución que pueda recaer en el expediente de licencia ambiental que se esté tramitando o se presente con posterioridad a la emisión de esta autorización. Por esta razón si de la licencia ambiental se derivasen modificaciones, alteraciones o variaciones totales o parciales de las obras autorizadas en esta resolución, es preciso tomar en consideración de forma preferente la resolución por la que se otorga licencia para la actividad a desarrollar.                  

Ordenança fiscal núm / Ordenanza fiscal núm

 

Taxa llicència urbanística /

Tasa licencia urbanísitca                         %                                         €

Impost s/ construccions /

Impuesto s/ construcciones                       %                                         €                  

Taxa /

Tasa                                                                                             €

Total a pagar / Total a pagar  

Total euros /  Total euros                                                                   €

El liquidador / El liquidador 

 

 

Veure fulls liquidació adjunts. /

Ver hojas liquidación adjuntas

Condicions generals / Condiciones generales

 - Aquests recipients (contenidors/sacs) no podran romandre a la via pública plens / Estos recipientes (contenedores/sacos) no podrán permanecer en la vía pública llenos

- No està permès treure d'un contenidor/sac cap tipus de residu, sigui quina sigui la seva naturalesa o procedència, per dipositar-lo a la via pública / No está permitido sacar de un 

  contenedor/saco ningún tipo de residuo, cualquiera que sea su naturaleza o procedencia, para depositarlo en la vía pública

- La retirada d'un contenidor/sac comporta evacuar al mateix temps tots els residus que hi hagi al seu voltant / La retirada de un contenedor/saco comporta evacuar al mismo tiempo 

  todos los residuos que se sitúen en sus alrededores

- Sota cap concepte, la via pública no sofrirà degradació pel fet de tenir-hi instal·lat contenidor/sac / Bajo ningún concepto la vía pública ha de sufrir degradación por el hecho de 

  utilizar un contenedor/saco

- S'avisarà a la Policia Local amb 48 hores d'antelació a la seva instal·lació / Se avisará a la Policia Local con 48 horas de antelación a su instalación

- Quan el contenidor/sac estigui ple, es retirarà de la via pública en un termini de 48 hores / Cuando el contenedor esté lleno, se retirará de la vía pública en un plazo de 48 horas

La tècnica d'inspeccions urbanístiques / La técnica de inspecciones urbanísticas

S´informa favorablement la sol.licitud de llicència d´obres menors esmentada, havent de complir: /

Se informa favorablemente la solicitud de licencia de obras menores reseñadas, debiendo cumplir:
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		Nom-Cognom: 

		numero-document: 

		nom-via: 

		població: Esplugues de Llobregat

		num-domicili: 

		escala-domicili: 

		pis-domicili: 

		codi-postal: 

		telefon: 

		email: 

		: 

		provincia: Barcelona

		Document-identificació: DNI

		tipus-de-via: Carrer - Calle

		CasillaVerificación1: 0

		CasillaVerificación2: 0

		CasillaVerificación3: 0

		CasillaVerificación4: 0

		CasillaVerificación5: 0

		CasillaVerificación6: 0

		CasillaVerificación7: 0

		CasillaVerificación8: 0

		CasillaVerificación11: 0

		CasillaVerificación12: 0

		CasillaVerificación13: 0

		CasillaVerificación10: 0

		CasillaVerificación9: 0

		SignatureField1: 

		DateTimeField1: 

		CampoTexto1: 

		CampoTexto3: 

		CampoNumérico1: 










* Tots els camps són de compliment obligatori * Todos los campos son de cumplimiento obligatorio


Signatura / Firma


Obra/ Obra


Població* / Población


Classe ( segons HD-1000 UNE 76-502-90) / Clase (según HD-1000 UNE 76-502-90)


Empresa constructora / Empresa constructora


CERTIFICAT DE SUBMINISTRAMENT,  
MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA  


  
CERTIFICADO DE SUMINISTRO, 


MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO 
 


Tipus Via / Tipo vía


Empresa instal·ladora de la bastida / Empresa instaladora del andamio


Esplugues de Llobregat,


D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran en el corresponent fitxer, 
responsabilitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d'aquesta sol·licitud. Els destinataris de la informació poden ser altres 
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.  
  


AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat


Emplaçament / Emplazamiento:


Característiques de la bastida / Características del andamio:


Amplada (m.) / Amplitud (m.)Superficie total (m2) / Superficie total (m2)Alçada (m.) / Altura (m.)


Ancoratges: La bastida estarà ancorada en un nùmero de punts igual a:/  
Anclajes: El andamio estará anclado en un número de puntos igual a:


Plànols: La bastida quedarà instal·lada en base a les especificacions i plànols projecte visat núm.: /  
Planos: El andamio quedará instalado en base a las especificaciones y planos de proyecto visado núm.:


Malles (la bastida estarà coberta amb malla resistent de protecció de ...x...mm)/  
Malla (el andamio estará cubierto con malla resistente de ...X...mm)


Càrrega d´utilització admissible (....Kg/m2 sobre totes les plataformes) /  
Carga de utilidad admisible (....Kg/m2 sobre todas las plataformas)


Es fa constar que tots els elements que composen la bastida, la instal·lació i el seu montatge compleixen la Normativa Vigent, i molt 
especialment l´amplada de plataformes de treball, baranes, sòcols, traves, escales d´accés, desguassos, protecció passiva a vianants 
i vehicles i es apte per efectuar les activitats pròpies de la empresa constructora, treballs de ram de paleta, en l´obra anteriorment  
citada.   
Se hace constar que todos los elementos que componen el andamio, la instalación y su montaje cumplen la Normativa Vigente, y muy especialmente la 
anchura de plataformas de trabajo, barandillas, zócalos, trabas, escalas de acceso, desagües, protección pasiva a peatones y vehículos y es apto para  
efectuar las actividades propias de la empresa constructora, trabajos de ramo de albañil, en la obra anteriormente citada. 
 


Nom empresa subministradora i que efectua el muntatge i desmuntatge 
Nombre empresa suministradora y que efectua el montaje y desmontaje


La empresa constructora usuària de la bastida 
La empresa constructora usuaria del andamio


Signatura / Firma
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* Tots els camps són de compliment obligatori * Todos los campos son de cumplimiento obligatorio

Signatura / Firma

CERTIFICAT DE SUBMINISTRAMENT, 

MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA 

 

CERTIFICADO DE SUMINISTRO,

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO

 

D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran en el corresponent fitxer, responsabilitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d'aquesta sol·licitud. Els destinataris de la informació poden ser altres entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer. 

 

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

Emplaçament / Emplazamiento:

Característiques de la bastida / Características del andamio:

Es fa constar que tots els elements que composen la bastida, la instal·lació i el seu montatge compleixen la Normativa Vigent, i molt

especialment l´amplada de plataformes de treball, baranes, sòcols, traves, escales d´accés, desguassos, protecció passiva a vianants

i vehicles i es apte per efectuar les activitats pròpies de la empresa constructora, treballs de ram de paleta, en l´obra anteriorment 

citada.  

Se hace constar que todos los elementos que componen el andamio, la instalación y su montaje cumplen la Normativa Vigente, y muy especialmente la

anchura de plataformas de trabajo, barandillas, zócalos, trabas, escalas de acceso, desagües, protección pasiva a peatones y vehículos y es apto para 

efectuar las actividades propias de la empresa constructora, trabajos de ramo de albañil, en la obra anteriormente citada.

 

Nom empresa subministradora i que efectua el muntatge i desmuntatge

Nombre empresa suministradora y que efectua el montaje y desmontaje

La empresa constructora usuària de la bastida

La empresa constructora usuaria del andamio

Signatura / Firma
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		SignatureField1: 

		Nom-Cognom: 

		nom-via: 

		població: Esplugues de Llobregat

		telefon: 

		email: 

		tipus-de-via: Carrer - Calle

		DateTimeField1: 










Dades del/de la representant de l'establiment, activitat, infraestructura o edifici / Datos del/de la representante de la 
l'establiment, actividad, infraestructura o edificio


* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio


Signatura,    El/la tècnic redactor/a


Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos *


Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación )


Població * / Población


Num* Escala/ Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta


Codi Postal */Codigo Postal


Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electónico


Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) / 
Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria ) Correu ordinari/ correo ordinario Correu electrònic / Correo electronico Telèfon / Teléfono


Província/Provincia


CERTIFICAT DE COINCIDÈNCIA  
ENTRE EL SUPORT ELECTRÒNIC  


I EL SUPORT PAPER


Tipus Via / Tipo via


Càrrec que ocupa dins de l'organització */ cargo que ocupa dentro de la organización


Document Identificatiu*/ Documento identificativo 


Document Identificatiu  / Documento Identificativo 


Esplugues de Llobregat,


D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, 
responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres 
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.  
  


AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat


Declaració de coincidència entre els documents en suport electrònic i en suport paper que es presenten  / Declaración de coincidencia entre los documentos en 
soporte electrónico y en soporte papel que se presentan  


Nom de l'establiment, activitat, infraestructura o edifici / Nombre del establecimiento, actividad, infraestructura o edificio


Dades del/de la tècnic redactor/a del projecte tècnic / datos del técnico/a redactor/a del proyecto técnico
Nom i Cognoms / Nombre y apellidos Número Col.legiat/ada (si es disposa)/Nº Col.legiat/ada (si se dispone)


Col.legi professional ( si es disposa) / colegio profesional (si se dispone) Núm. Visat (si es disposa) Data de visat (si es disposa)


Titulació /titulación Telèfon / teléfono Correu electrònic / correo electrónico


A efectes de la presentació de la documentació tècnica que s'acompanya /A efectos de la presentación de la documentación técnica que se 
acompaña 


DECLAREN / DECLARAN:
Que el contingut de la documentació presentada en suport electrònic que acompanya la sol.licitud coincideix plenament amb la que 
figura en suport paper / Que el contenido de la documentación presentada en soporte electrónico que acompaña la solicitud coincide plenamente con la 
que figura en soporte papel


  
Signatura, representant, activitat, infraestructura o edifici
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Dades del/de la representant de l'establiment, activitat, infraestructura o edifici / Datos del/de la representante de la l'establiment, actividad, infraestructura o edificio

* Camps de compliment obligatori 

* Campos de cumplimiento obligatorio

Signatura,    El/la tècnic redactor/a

Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) /

Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )

CERTIFICAT DE COINCIDÈNCIA 

ENTRE EL SUPORT ELECTRÒNIC 

I EL SUPORT PAPER

Document Identificatiu*/ Documento identificativo 

Document Identificatiu  / Documento Identificativo 

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer. 

 

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

Declaració de coincidència entre els documents en suport electrònic i en suport paper que es presenten  / Declaración de coincidencia entre los documentos en soporte electrónico y en soporte papel que se presentan  

Dades del/de la tècnic redactor/a del projecte tècnic / datos del técnico/a redactor/a del proyecto técnico

A efectes de la presentació de la documentació tècnica que s'acompanya /A efectos de la presentación de la documentación técnica que se acompaña 

DECLAREN / DECLARAN:

Que el contingut de la documentació presentada en suport electrònic que acompanya la sol.licitud coincideix plenament amb la que figura en suport paper / Que el contenido de la documentación presentada en soporte electrónico que acompaña la solicitud coincide plenamente con la que figura en soporte papel

 

Signatura, representant, activitat, infraestructura o edifici
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