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Sol·licitud de llicència d’obres 

1. DADES PERSONALS

SOL·LICITANT 
Nom i cognom / Raó social Document identitat / NIF 

REPRESENTANT 
Nom i cognom / Raó social Document identitat / NIF 

 Aporto full d’atorgament de la representació .

DADES DE CONTACTE A EFECTES DE NOTIFICACIONS 
Carrer, plaça, ...     núm., pis, porta Codi postal - Població 

Telèfon Fax Telèfon mòbil Correu electrònic 

ADREÇA DE L’OBRA 
Carrer, plaça, ...     núm., pis, porta Barri 

Les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica rebran les notificacions electrònicament i, amb aquesta finalitat, han de fer 
constar el correu electrònic i el telèfon mòbil. Les persones físiques sol·licitants han de marcar l’opció de notificació electrònica per tal d’optar a 
aquest sistema (Llei 39/2015, art.14.2 i art. 41): 

 Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment. A tal efecte, facilito en la present sol·licitud, el correu electrònic
(per rebre l'avís) i el telèfon mòbil (per rebre per SMS un número PIN que us permetrà accedir al document). 

2. EXPOSO I DEMANO

En relació a l’immoble / solar emplaçat a l’adreça de l’obra esmentada, demano l’atorgament de llicència d’obres majors per a: 
Tipus d’obres 
 Obra nova  Reforma  Ampliació  Canvi d’ús  Altre (detalleu-lo) 
Ús 
 Hab. unif.  Hab. plurif.  Comercial  Industrial  Altre (detalleu-lo) 
Direcció facultativa 
Nom i cognoms DNI Titulació 

Núm. col·legiat Telèfon Tel. Mòbil Correu electrònic 

Nom i cognoms DNI Titulació 

Núm. col·legiat Telèfon Tel. Mòbil Correu electrònic 

Empresa contractista / contractista 
Nom i cognoms / Raó social DNI / NIF 

Carrer, plaça, ...     núm., pis, porta Codi postal - Població 

 No es nomena contractista per a l’execució d’aquestes obres. El nomenament s’aportarà abans d’iniciar-les. 

Descripció de les obres: 

IL·LM. SR. ALCALDE–PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER 

D’acord amb la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, el servei responsable realitzarà les consultes de 
dades, dels fitxers propietat de l’Ajuntament de Roda de Ter, que siguin precises per a la tramitació i resolució de la present sol·licitud. 

http://www.rodadeter.cat/


3. DOCUMENTS APORTATS 

 Projecte tècnic signat per tècnic competent que inclogui: avaluació dels residus de la construcció, indicant abocador; i 
aixecament topogràfic si és una edificació aïllada (en projecte bàsic); amidaments; plec de condicions; i certificat d'eficiència 
energètica (en projecte executiu). En tots: justificació del compliment de la normativa urbanística. (obligatori) 

 Certificat de col·legiació del tècnic o full de declaració responsable per l’exercici professional (imprès municipal) (obligatori) 
 Full d'assumpció de la direcció facultativa (arquitecte/enginyer/aparellador). 

 Full d'assumpció de la direcció executiva (arquitecte tècnic / aparellador). 

 Certificat de solidesa (en les legalitzacions) (obligatori). 
 Nomenament de contractista o escrit de compromís a nomenar contractista abans de l'inici de les obres. 

 Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge. 

 Estudi de seguretat i salut. 

 Programa de control de qualitat. 

 Projecte d'energia solar tèrmica. 
 Projecte tècnic de telecomunicacions. 
 Estudi geotècnic. 
 Document d'acceptació de residus de la construcció signat per un gestor autoritzat on consti: codi del gestor, adreça de l’obra 
i import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. (obligatori) 
 Escriptura de la constitució de la societat i poders del representant, si es tracta d’una societat. 
(signatura i data) 
 
 
 
 
 
 
Roda de Ter a............................................  

 
Protecció de dades de caràcter personal 

Les dades personals que ens proporcioneu seran sotmeses a un tractament, de caràcter confidencial, en els fitxers creats per 
l’Ajuntament de Roda de Ter, amb la finalitat de poder tramitar la vostra sol·licitud. L’Ajuntament de Roda de Ter podrà utilitzar 
aquestes dades per enviar-vos informació oficial o d’interès ciutadà, o qualsevol altra actuació compresa dins l’exercici de les 
funcions de l’ajuntament i del seu àmbit competencial, o en qualsevol altre supòsit previst a la normativa vigent. Qualsevol 
altra utilització requerirà el vostre consentiment inequívoc. 
Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el de revocació al consentiment atorgat, en els 
termes establerts per la legislació vigent, mitjançant una instància, a qualsevol oficina d’atenció ciutadana o per internet a 
través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament (https://rodadeter.cat). 
(arts. 12 i seg.  de la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades de caràcter personals i garantia de drets digitals) 

 

Notificació electrònica 
La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l’Ajuntament i la ciutadania. 
Per tal de poder realitzar la notificació electrònica necessitem l’autorització de la persona interessada. Aquesta autorització la 
podeu fer en el mateix moment de la sol·licitud i caldrà que faciliteu una adreça de correu electrònic i un número de telèfon 
mòbil. 
Quan l’Ajuntament us hagi de trametre una notificació o requeriment relatiu a aquesta sol·licitud, rebreu un correu electrònic 
a l’adreça que heu donat, en el que hi trobareu l’adreça d’internet (URL) de l’espai de notificacions electròniques de 
l’Ajuntament, on podreu accedir a ella mitjançant un certificat electrònic o una clau d’accés que us serà tramesa per SMS al 
vostre mòbil. 
Podeu revocar l’autorització de notificació electrònica en qualsevol moment mitjançant presentació d’instància en qualsevol 
registre municipal o per internet a través de la Seu electrònica (https://rodadeter.cat). 
(Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques) 

 

https://rodadeter.cat/
https://rodadeter.cat/

	1. DADES PERSONALS
	2. EXPOSO I DEMANO
	3. DOCUMENTS APORTATS

	Nom i cognom  Raó socialRow1: 
	Document identitat  NIFRow1: 
	Nom i cognom  Raó socialRow1_2: 
	Document identitat  NIFRow1_2: 
	Aporto full datorgament de la representació: Off
	Carrer plaça  núm pis portaRow1: 
	Codi postal PoblacióRow1: 
	TelèfonRow1: 
	FaxRow1: 
	Telèfon mòbilRow1: 
	Correu electrònicRow1: 
	Carrer plaça  núm pis portaRow1_2: 
	BarriRow1: 
	Vull rebre notificació electrònica de tots els actes daquest procediment A tal efecte facilito en la present sollicitud el correu electrònic: Off
	Obra nova: Off
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	undefined_5: Off
	Hab plurif: Off
	undefined_6: Off
	undefined_7: Off
	undefined_8: Off
	Nom i cognomsRow1: 
	DNIRow1: 
	TitulacióRow1: 
	Núm collegiatRow1: 
	TelèfonRow1_2: 
	Tel MòbilRow1: 
	Correu electrònicRow1_2: 
	Nom i cognomsRow1_2: 
	DNIRow1_2: 
	TitulacióRow1_2: 
	Núm collegiatRow1_2: 
	TelèfonRow1_3: 
	Tel MòbilRow1_2: 
	Correu electrònicRow1_3: 
	Nom i cognoms  Raó socialRow1: 
	DNI  NIFRow1: 
	Carrer plaça  núm pis portaRow1_3: 
	Codi postal PoblacióRow1_2: 
	No es nomena contractista per a lexecució daquestes obres El nomenament saportarà abans diniciarles: Off
	Projecte tècnic signat per tècnic competent que inclogui avaluació dels residus de la construcció indicant abocador i: Off
	Certificat de collegiació del tècnic o full de declaració responsable per lexercici professional imprès municipal obligatori: Off
	undefined_9: Off
	undefined_10: Off
	undefined_11: Off
	Nomenament de contractista o escrit de compromís a nomenar contractista abans de linici de les obres: Off
	undefined_12: Off
	undefined_13: Off
	undefined_14: Off
	undefined_15: Off
	undefined_16: Off
	undefined_17: Off
	Document dacceptació de residus de la construcció signat per un gestor autoritzat on consti codi del gestor adreça de lobra: Off
	Escriptura de la constitució de la societat i poders del representant si es tracta duna societat: Off
	Roda de Ter a: 
	OBSERVACIONS01: 


