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Plaça de la Vila, 1
08192 Sant Quirze del Vallès
Tel. 93 721 68 00

LLICÈNCIA URBANÍSTICA D’EDIFICACIÓ
SOL·LICITANT
Nom i cognoms o raó social

DNI / NIE / Pass. / NIF

Domicili (via)

Núm.

Municipi

Codi Postal

Escala

Pis

Porta

Telèfon

REPRESENTANT (Si escau)
Nom i cognoms o raó social

DNI / NIE / Pass. / NIF

Les persones jurídiques i altres col·lectius establerts a l’article 14 resten obligats a comunicar-se per mitjans electrònics
amb l’Administració, en compliment de la Llei 39/2015.
Per a persones físiques: En cas d’haver autoritzat prèviament a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a notificar
electrònicament qualsevol tràmit o procediments del qual sigui part interessada o implicada, no cal tornar a indicar les dades
per a notificacions.
Marqueu només un canal

Adreça electrònica

Notificació
electrònica

Correu Postal

Telèfon mòbil

Si seleccioneu notificació electrònica rebreu un correu electrònic per accedir a la plataforma de notificació e-Notum, mitjançant la qual,
se us notificarà electrònicament qualsevol acte que es derivi d’aquest tràmit. Una vegada transcorreguts els 10 dies establerts a
l’article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sense haver accedit a la notificació, aquesta s'entendrà com a rebutjada i, d'acord amb
l’esmentat article, a tots els efectes s'entendrà notificada.

NO dono el meu consentiment per consultar les dades necessàries d’altres administracions, admeses al Catàleg de
dades Interoperables, per a la resolució d’aquest tràmit.

w w w . s a n t q u i r z e v a l l e s . ca t

DADES PER A NOTIFICACIONS

DADES DE LA FINCA
Adreça de l’obra

Núm.

Escala

Pis

Porta

Referència Cadastral
Propietari de la finca

DNI / NIE/NIF/CIF

Telèfon

PETICIÓ
Llicència per executar les obres que a continuació es descriuen:

Construcció d’obra nova

Construcció de piscina

Ampliació de superfície i/o volum en construcció existent

Instal·lació d’ascensor i aparell elevador

Obres de reforma que comportin canvi d’ús

Construcció d’altells

Obres de reforma que comportin variació del nombre d’entitats

Modificació de llicència

Rehabilitacions integrals i canvis de distribució integrals

Legalització d’obres majors

Modificació de la composició de façanes i de les obertures
Pressupost :

Termini d’execució (mesos):
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TÈCNICS/QUES FACULTATIUS/VES I CONSTRUCTORS/ES
Redactor del projecte

Núm. Col·legiat

Telèfon

Direcció Facultativa

Núm. Col·legiat

Telèfon

Constructor

Domicili (Via)

Núm.

Telèfon

Adreça electrònica

Escala

Pis

Porta

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA
Qüestionari d’estadística d’edificació i habitatge
Projecte Bàsic (contingut acord CTE)
1. Memòria descriptiva i justificativa
2. Memòria constructiva
3. Compliment del CTE
4. Justificació d’habitabilitat en cas d’habitatges
Annexos a la memòria
Pla de control de qualitat
Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau
Estudi de gestió de Residus
II. Plànols
III. Plec de condicions
IV. Pressupost aproximat per capítols
Arxiu digital en format .dwg de la implantació de l’edificació a la parcel·la i georeferenciat amb el sistema de
coordenades UTM (ETRS89)
Assumeix del Director d’Execució d’Obra (DEO) Visat
Assumeix del Coordinador de Seguretat i Salut (CSS) Visat
Document d’acceptació, signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de garantir la correcta destinació
dels residus, d’acord amb el Decret 210/2018, de 6 d’abril
En cas de necessitar autorització prèvia d’AESA
Formulari de sol·licitud de tramitació de ‘Servidumbres Aeronáuticas’ (disponible a la pagina web de
l’Agencia Estatal, www.seguridadaerea.es, en l’apartat ‘Aeropuertos subapartado Servidumbres
aeronáuticas’) i acompanyat dels següents plànols de l’edifici, en format pdf:
Plànol de situació a escala (1:10.000 o similar) on s’indiqui la forma en planta de l’edificació o instal·lació i
la orientació de la construcció respecte de l’aeroport.
Plànols acotats de la planta i alçats de l’edificació amb tots els elements en funció de les coordenades
geogràfiques.
Estudi d’apantallament (si s’escau)
Lloc

Data

Signatura

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és responsable del tractament de les dades
i documents facilitats per les persones interessades i les tractarà, seguint la
normativa vigent, pels criteris següents:
Finalitat: registrar sol·licituds per gestionar comunicacions i tràmits administratius
en l’àmbit del territori, urbanisme i medi ambient.
Drets: podeu accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos i limitar les vostres dades, així
com retirar el consentiment, en qualsevol moment, per registre electrònic al web
municipal: www.santquirzevalles.cat, o a l'Ajuntament (plaça de la Vila, 1, 08192).
Informació addicional: podeu consultar l’apartat web de l’Ajuntament: Seu electrònica > Protecció de dades personals
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