Obres menors i comunicació prèvia d’obres (amb projecte)
Estadístiques i càlcul del pressupost

Núm. exp:

DADES ESTADÍSTIQUES DE LES OBRES
Expedient:
Promotor:
Descripció obra:
Adreça obra:

1. TIPOLOGIA DE L’ACTUACIÓ
R Adequació de locals i modernització d’habitatges
RhA Millora de l’accessibilitat (creació de rampes, col·locació d’ascensors..)
RhI Reparació o substitució d’instal·lacions
RhE Reparació de l’estructura
RhC Reparació i/o manteniment de cobertes

2. ESTABLIMENTS AFECTATS PER L'ACTUACIÓ
Locals

Habitatges

3. SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA DE REFORMA AFECTADA
Sota rasant

m2

Sobre rasant

m2

CÀLCUL DEL PRESSUPOST
1. Càlcul del pressupost (Ordenança fiscal any 2017).
A. Mòdul de construcció bàsic (P)
Habitatge i usos definits:
769,40 €/m²
Usos no definits o ús industrial: 403,05 €/m²

B. Coeficient corrector segons tipus de reforma (R)
Reforma que afecta a l’estructura:
Reforma d’envans i/o instal·lacions que no afecta estructura:
Reforma que no afecta ni estructura, ni envans, ni instal·lacions:
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C. Superfície construïda afectada per la reforma

0,75
0,55
0,35
m²

Pressupost segons mòdul: A x B x C =

€

Pressupost, segons projecte:

€
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PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui,
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:
Responsable del
tractament

Ajuntament de Mataró – CIF P0812000H – La Riera, 48 - 08301 Mataró – Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo

Finalitat

Gestió de les llicències d’activitats i d’obres.

Legitimació

El tractament de les dades queda legitimat pel compliment d’una obligació legal aplicable a l’Ajuntament de Mataró.

Destinataris

No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les
dades dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt, accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO
(http://mataro.cat/dpo) Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades.

Conservació de les
dades

Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.
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Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificarnos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades. L’Ajuntament de
Mataró l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
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