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LLICÈNCIA D’OBRES QUE
REQUEREIXEN DE PROJECTE
Registre

DADES DE LA PERSONA PROMOTORA
Nom i cognoms

DNI / NIF / NIE / Passaport

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

DNI / NIF / NIE / Passaport

DADES DE CONTACTE I NOTIFICACIÓ
Domicili

Núm.

Esc.

Pis

Població

Porta

Local

Codi Postal

Adreça electrònica

Telèfon/s

DADES DE LA PERSONA TÈCNICA RESPONSABLE
Nom i cognoms

NIF

Col·legi professional

Núm. col·legiat

DADES DE L’EMPRESA CONSTRUCTORA*
Raó social

CIF

* Si no s’indica, caldrà aportar amb anterioritat a la data indicada d’inici de les actuacions el formulari de Nomenament de l’empresa
constructora.

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta comunicació
Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a la seu electrònica
(https://seuelectronica.molletvalles.cat).

OBRA PER LA QUAL ES SOL·LICITA LLICÈNCIA
Descripció de l’obra*

Obres de rehabilitació d’acord amb l’art. .3 de
l’Ordenança fiscal 2.6
SI
NO
Emplaçament (adreça)*

*Dades obligatòries

Obres d’Administracions Públiques o de l’Església
catòlica
SI
NO
Núm.*

Esc.

Pis

Porta

Local

Referència cadastral de l’immoble *
Pressupost de l’obra*

Termini d’execució de les obres (mesos)

Ocupació de la via pública
No

Sí

Vorera

Calçada

En el cas que es prevegi la necessitat d’una reserva d’estacionament o d’un tall de carrer, caldrà sol·licitar
l’autorització corresponent
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DOCUMENTACIÓ APORTADA
No es poden tramitar les sol·licituds de llicència urbanística sense la documentació que requereixen el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i les ordenances municipals sobre ús del sòl i
edificació (art. 13.2 del RPLU).
Documentació administrativa
Si es tramita la llicència amb un projecte bàsic sense visat col·legial:
Declaració responsable de la persona tècnica responsable
Si es tramita la llicència amb un projecte executiu amb visat col·legial:
Assumeix de la direcció facultativa de les obres (visat)
Assumeix de la direcció d’execució de les obres (visat)
Assumeix del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució (visat)
Si es tramita una actuació en SNU:
Memòria

Plànols

Estudi d’impacte i integració paisatgística

Documentació tècnica
Projecte tècnic (d’acord amb l’art. 4.1 de la LOE, amb l’annex 1 de la part I del Codi tècnic de l’edificació i amb l’art. 34 del RPLU)
Altra documentació aportada
Instal·lació d’elements auxiliars d’obres i instal·lacions (imprescindible per a la instal·lació de bastides,
tanques provisionals d’obres o elements similars)
Documentació d’acceptació de residus i dipòsit per la gestió
Estudi de gestió de residus

Full d’estadística d’edificació i habitatge

Autoritzacions d’administracions sectorials

(especificar: _____________________________ )

Altres (especificar: ___________________________________________________________ )

SOL·LICITO:

Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables

 La declaració de les obres d’especial interès o utilitat municipal,



a l’efecte de la seva no subjecció a la Taxa per la tramitació d’expedients d’intervenció en
l’edificació, l’ús del sòl i del subsòl, d’acord amb l’article . de l’Ordenança fiscal 2.6.
a l’efecte de la bonificació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord amb
l’article 6.1 de l’Ordenança fiscal 1.2.1.

 La concessió de la bonificació de la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
prevista a l’Ordenança fiscal 1.2.1.




per tractar-se d’obres de rehabilitació, d’acord amb l’article 6.2
per tractar-se d’obres a habitatges de protecció oficial, d’acord amb l’article 6.3
per tractar-se d’obres de nova construcció que fomenten l’eficiència energètica, d’acord amb
l’article 6.4

LIQUIDACIÓ DE TAXA FER EFECTIVA EN EL MOMENT DE SOL·LICITAR LA LLICÈNCIA
Taxa per la tramitació de l’expedient

€0.00

0.02

TAXES I IMPOSTOS A FER EFECTIUS AMB L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA

€0.00

Taxa per ocupació de la via pública
Bastides, tanques o similars

m2

dies

€0,00

Sacs de runa

uts

dies

€0.00

4.78

Contenidors de runa

uts

dies

€0.00

7.04

€0.00

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
DIPÒSIT A FER EFECTIU AMB L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA
Per la conservació de la via pública
Superfície d’ocupació de la via pública

0.00

S'indiquen els m2 afectats per obra o instal·lació
d'acord amb allò declarat en l'apartat "Taxa per
ocupació de la via pública".

€ 0.00
m2
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DECLARO RESPONSABLEMENT:









Que, en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per tramitar
aquesta sol·licitud i rebre, si s’escau, les notificacions corresponents.
Que les obres i instal·lacions que s’executaran no afecten a béns sotmesos a un règim de protecció
patrimonial, cultural o urbanística, ni comporten l’ús privatiu ni l’ocupació dels béns de domini
públic, altre que l’indicat.
Que les obres i instal·lacions que s’executaran no requereixen de projecte tècnic, de conformitat
amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE).
Que les obres i instal·lacions que s’executaran compliran les normatives urbanístiques i sectorials,
així com tots els requisits exigibles de conformitat amb allò previst a la legislació vigent.
Que renuncio a reclamar qualsevol dret o indemnització, si es constata l’incompliment de la
normativa vigent i es requereix l’adequació de les obres o instal·lacions a aquesta.
Que els residus generats es portaran a un gestor de residus legalment autoritzat.
Que no s’iniciaran les obres i instal·lacions si prèviament no s’ha fet el pagament de les taxes i de
l’impost aplicables, així com l’abonament dels dipòsits corresponents i fins que hagi obtingut
l’autorització corresponent.
Que el contingut de la documentació presentada en suport electrònic que acompanya la sol·licitud
de llicència coincideix plenament amb la que figura en suport paper.
Signatura de la persona sol·licitant/representant

Us informem que segons el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, Reglament general de protecció de dades (RGPD), l’Ajuntament de Mollet del Vallès és responsable del tractament de les
Us informem que segons la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades en aquest document s'incorporaran a un fitxer titul aritat de
dades facilitades amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud en virtut de la normativa legal aplicable i en el marc de la vostra relació amb aquesta administració pública. De la mateixa manera us
l'Ajuntament per dur a terme la sol·licitud demanada i facilitar-vos la informació. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
informem que les vostres dades no seran cedides a terceres parts, tret d’obligació legal. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió de dades, així com altres
adreçant-vos a l'Ajuntament de Mollet del Vallès, plaça Major, 1. 08100 Mollet del Vallès o a protecciodades@molletvalles.cat.
drets, tal com s’explica a la informació addicional que podreu trobar a https://www.molletvalles.cat/nota-legal/
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