AJUNTAMENT DE CALAFELL
ANUNCI

Francisco Javier Estepa Ocaña, Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Interns de
l’Ajuntament de Calafell, per a coneixement general i als efectes oportuns faig públic el
que segueix:

Per Decret núm. 5709 de data 25 de setembre de 2020, han estat aprovats uns Catàlegs
d’Actes del Servei d’Atenció al Ciutadà, amb indicació de les dades següents:

PRIMER.- APROVAR la relació de dades que integren els Catàlegs que són les següents:
- Descripció del tràmit.
- Classificació temàtica.
- Com fer el tràmit?
- Qui pot sol·licitar-ho?
- Quan es pot sol·licitar?
- Documentació que s’ha d’aportar.
- Legislació aplicable.

- Com es liquida?
- Resolució i termini de resolució.
- Documentació que lliurarà l’Ajuntament.
- Recursos que es poden interposar
- Silenci administratiu.
- Altres informacions d’interès.
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- Preu.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

61a432520ee94710aaf9d0e6223e92d3001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

- Dades internes de la IT
- Document que substitueix.
- Passos a seguir.
- Canal de sol·licitud: SAC presencial i seu electrònica.
- Com fer el tràmit per Internet amb Certificat Digital.

SEGON.- APROVAR els Catàlegs d’Actes de Tràmit del Servei d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament de Calafell següents:
1. Llicència d’obres majors.
2. Llicència d’obres menors.
3. Règim de comunicació prèvia per obres

TERCER.- APROVAR LA BAIXA dels Catàlegs d’Actes de Tràmit del Servei d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament de Calafell següents:
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1. Llicència d’obra major d’ampliació d’edificacions.
2. Llicència d’obra major de canvi d’ús o augment del nombre d’habitatges o
establiments.
3. Llicència d’obra major de nova planta.
4. Llicència d’obra major de reforma i/o rehabilitació d’edificis.
5. Llicència d’obra major d’enderroc.
6. Llicència d’obra major per l’execució de piscines.
7. Llicència d'obra menor de reforma i/o canvi de configuració de cobertes i
terrats.
8. Llicència d'obra menor de reforma, adequacions i millores en locals i/o
habitatges.
9. Llicència d'obra menor per a la construcció o ampliació d'edificacions
auxiliars.
10. Llicència d'obra menor per a la instal·lació d'aparells elevadors en edificis
existents.
11. Llicència d'obra menor per a la instal·lació de grua torre.
12. Llicència d'obra menor per a la instal·lació d'elements fixes o semi
permanents a la via pública per a terrasses.
13. Llicència d'obra menor per a la rehabilitació, reparació, revestiment i/o
pintat de façanes.
14. Llicència per a legalitzar edificacions i construccions.
15. Règim de comunicació prèvia de determinades obres menors.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

61a432520ee94710aaf9d0e6223e92d3001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

QUART.- ORDENAR la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis
de la Corporació i a la pàgina web municipal.

El tinent d’alcalde de l’àrea de serveis interns,
Francisco Javier Estepa Ocaña
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Calafell, a data de la signatura electrònica
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