
Ajuntament de Vilanova del Vallès

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS 

DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT   
Nom i cognoms / Raó Social DNI / NIF /NIE/ Passaport 

Adreça Codi Postal Municipi 

Província Telèfon mòbil  Telèfon Adreça electrònica 

DADES DEL REPRESENTANT  
(en cas de ser algú diferent del titular) 

Nom i cognoms DNI / NIF /NIE/ Passaport 

Adreça Codi Postal Municipi 

Província Telèfon mòbil  Telèfon Adreça electrònica 

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS  

   Mateixa de l’interessat    Mateixa del representant 

DADES DE LES OBRES 
Descripció de l’obra 

Emplaçament 

Referència cadastral 

DADES DELS TÈCNICS I CONSTRUCTORS 
Nom del tècnic autor i director del projecte Telèfon Correu electrònic  

Nom del Tècnic director de l’execució de les obres Telèfon Correu electrònic  

Contractista / Constructor  Telèfon Correu electrònic  
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DECLARO I SOL·LICITO 

DECLARO que son certes les dades que figuren en aquest imprès.  

SOL·LICITO l’atorgament de la llicència municipal d’obres per a l’execució de les obres 
descrites segons la documentació aportada.  

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 

   Fotografies de l’estat actual del lloc on s’han de realitzar les obres 

   Fotografies del front de la parcel·la on s’apreciï l’estat actual de la via pública 

  Fotocòpia del NIF o CIF del sol·licitant 

   Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI de la finca o certificat de l’oficina virtual del cadastre 

   Dades del constructor 

   Programa de Control de Qualitat 

   Designació del Coordinador de Seguretat 

   Assumeix del tècnic redactor del projecte, visat i signat per tècnic competent  

   Assumeix de direcció d’execució material d’un tècnic competent 

   Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, o bé Estudi de Seguretat i Salut en el cas que el pressupost de les 

obres sigui superior als 326.000€. (compliment Decret 1627/1997, disposicions mínimes de seguretat i 

salut a les obres de construcció). 

   Full d’estadística de l’edificació 

   Projecte tècnic en suport digital, visat i signat per tècnic competent i pel promotor (*1).  

  Sol·licitud registrada de la Llicència de clavegueram municipal, en cas que les obres sol·licitades 

requereixin connectar-se a la xarxa pública de clavegueram.  

   Autorització de la comunitat de veïns (en el cas que les obres afectin elements comunitaris de l’edifici) 

   Autorització dels organismes competents respecte dels elements implicats en obres, si és el cas 

(Carreteres, ACA...) 

   Altra documentació: ............................................................................................................................... 

(*1) - En cas que el document no estigui visat, cal aportar assegurança de responsabilitat civil del tècnic, i document de 

col·legiació del tècnic.  

 - Per la tramitació administrativa de la llicència d’obres és suficient el Projecte Bàsic complert, amb tots els 

documents establerts a la LOE i al CTE. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar el projecte d’execució.  

_______________,        de/d’                  de 20   

Signatura, 
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INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES 

Us informem que, d’acord amb el que estableix l’article 13 del 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, les vostres dades seran tractades per part de l’Ajuntament de Vilanova 
del Vallès que n’és el responsable, com segueix:  

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:  
Ajuntament de Vilanova del Vallès 
Plaça de l’Ajuntament, 1 – 08410 Vilanova del Vallès. Tel. 938459277 / ajuntament@vilanovadelvalles.cat  

DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES:  
dpd@vilanovadelvalles.cat / Plaça de l’Ajuntament, 1 – 08410 Vilanova del Vallès 

FINALITAT DEL TRACTAMENT:  
Exclusivament per gestionar la tramitació i arxiu de la vostra petició en exercici de les competències i 
funcions assumides per l’ajuntament.  

LEGITIMACIÓ:  
Exercici de poders públics conferits a l’Ajuntament o el vostre consentiment exprés.  

DESTINATARIS:  
Les vostres dades només seran cedides amb el vostre consentiment o si ho autoritza una llei.  

DRETS:  
Poder exercir, en tot cas i davant d’aquest organisme, els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, 
oposició, limitació, a retirar el consentiment atorgat si escau, i a no ser objecte de decisions 
individualitzades automatitzades. Tots són reconeguts i conferits per la legislació vigent en matèria de 
protecció de dades. Cal que envieu la vostra sol·licitud al delegat de Protecció de Dades o mitjançant els 
tràmits disponibles a la seu electrònica http://www.vilanovadelvalles.cat. Si ho estimeu oportú, podeu 
presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del web: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

TERMINI DE CONSERVACIÓ:  
El temps necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la normativa vigent en cada 
moment.  


