
 

 

 
DADES DEL SOL·LICITANT 

 

 
DOCUMENTACIÓ APORTADA 

Afegiu-hi els documents que calgui i marqueu amb una X tots els que es 
presentin, que seran com a mínim els indicats en el quadre d’instruccions 
 

1. Instància  

2. 3 projectes visats pel col·legi oficial amb pressupost d’execució 
de les obres  

3. 2 secciones topogràfiques del solar amb indicació de perfils 
natural i final, i relació amb solars veïns i carrers  

4. Estudi de seguretat i salut  

5. Assumeix d’aparellador i arquitecte  

6. Programa de control de qualitat edificació i habitatge  

7. Impost sobre activitats econòmiques (IAE) d’obres majors per a 
Palau-solità i Plegamans o província  

8. Còpia de l’Impost de Bens Immobles (IBI)  

9. Estadística d’edificació i habitatge  

10.  Estudi de  gestió de residus  o  memòria si s’escau, en 
aplicació del Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer  

11. Assegurança del valor de l’obra, segons la Llei d’Ordenació de 
l’Edificació  

12. Projecte sobre infrastructures comuns als edificis per a l’accés 
als serveis de telecomunicació. (Només als edificis plurifamiliars)  

13. Plànol de situació i emplaçament més coberta digitalitzat  

14. 2 Fotografies de l’estat actual de la urbanització (vorera, 
arbres, enllumenat públic, tanques), relatives a la/les parcel·les 
objecte de llicència. 

 

15. Plànol d’ocupació de via pública o declaració de 
innecessarietat del mateix  

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 
PER A CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES MAJORS  

Nom o raó social: NIF: 

Adreça: Núm.: 

Població: CP: Tel.: 

Adreça: Núm.: 

EMPLAÇAMENT DE L’OBRA  

Tot complint amb l’establert a l’article 42.4 de la Llei 4/99, de 13 de 
gener, de modificació de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, us informem que la llicència d’OBRES 
MAJORS que heu sol·licitat en data d’avui s’ha de resoldre en el 
termini de DOS MESOS, d’acord amb l’establert a l’article 81.1 del 
Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprovà el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat resolució 
expressa, la vostra sol·licitud es podrà entendre estimada. No 
obstant això, quan prèviament a la concessió de la llicència sigui 
necessari l’informe preceptiu d’una altre administració pública, el 
còmput s’interromp durant el termini establert a la normativa 
sectorial d’aplicació. 
En cap cas s’entendran adquirides per silenci administratiu 
facultats en contra de les prescripcions de les disposicions 
normatives en matèria d’urbanisme (art. 5 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme) ni les sol·licituds d’autoritzacions d’obres en domini 
públic. 

El titular / representant de l’obra que es descriu 
EXPOSA: 
Que d’acord amb la legislació vigent presenta davant 
d’aquest Ajuntament la documentació referida i 
SOL·LICITA:  
Que prèvies les comprovacions oportunes, li sigui 
admesa a tràmit i s’atorgui la corresponent llicència. 
Palau-solità i Plegamans, a      de de 
 
Signatura 
  

DADES DEL REPRESENTANT  

Nom : 

Qualitat: NIF: 

Adreça: Núm.: 

Població: CP: Tel.: 
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