
 

DECRET
EXPEDIENT: 337/2017 – O/17/016
ASSUMPTE: Autorització trasllat de comptador d’aigua a tanca exterior i reforç de la 
mateixa.
EMPLAÇAMENT DE LES OBRES: Carrer Assutzena nº 7
REFERENCIA CADASTRAL: 8706106CF7780N0001XH

Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en virtut 
de les facultats que m’atorga la legislació de règim local, dicta el següent 

AUTORITZAR EL TRASLLAT DEL COMPTADOR A LA PART EXTERNA DE LA 
TANCA A CARRER I REFORÇ DELS PILARS.-337/2017

Vist que el Sr. amb DNI:...705-Q, sol·licita mitjançant instància de 13 de març de 2017 i 
amb registre d’entrada E/17/980, la autorització per traslladar el comptador d’aigua a la 
part  exterior  de  la  tanca  a  carrer  i  el  reforç  dels  pilars  de  la  mateixa  tanca,  de 
l’habitatge situat al carrer Assutzena, 7 del Priorat de Banyeres.
 
Vist  el  pressupost  presentat  per  la  companyia encarregada del  manteniment  de la 
xarxa d’aigua municipal, presentat en data 30 de març passat.

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el 
procediment  per  atorgar  i  denegar  les  llicències  urbanístiques  s’ajustaran  al  que 
estableix la legislació de règim local.

Atès l’art  75  i  següents del  Reglament  d’Obres Activitats i  Serveis dels  ens locals 
179/1995, de 13 de juny.

Per tot això, 

RESOLC:

PRIMER.- Autoritzar el trasllat del comptador a la part exterior de la tanca a carrer i  
atorgar llicència per a les obres de reforç del pilar que la sustenta.

SEGON.- La llicència d’obres estarà sotmesa a les següents condicions:

- Caldrà dipositar una fiança de 150 euros per garantir la correcta gestió dels 
residus de construcció.

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de 
tres mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.

La  llicència  urbanística  caduca  si,  en  finir  qualsevol  dels  terminis  anteriors,  o  les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. 

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no 
se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor.

 



 
Un  cop  caducada  la  llicència  urbanística,  l'òrgan  municipal  competent  ho  ha  de 
declarar i ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres 
persones i amb l'audiència prèvia de la persona titular.

QUART.- En aplicació de l’ article 4art.  de les Ordenances Fiscals números 5 i  11 
realitzar la següent liquidació tributària:

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 24,75 €

- Taxa Llicencia Urbanística

- Obra civil i materials del canvi d’ubicació comptador

- IVA 21%                                                                         

 36,00 €

               365,80 €

                 76,82 €

- TOTAL 503,37 €

CINQUÈ.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de 
propietat i sense perjudici de tercers.

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats. 

SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri

Ho mana i signa el Sr. Amadeu Benach i Miquel, a Banyeres del Penedès, davant meu 
el secretari-interventor-tresorer, José Félix Velasco Martínez, que certifico.

Vist i plau
L’alcalde Secretari Interventor Tresorer

Banyeres del Penedès,

document signat electrònicament al marge
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