Carrer Cervantes, 16
17200 Palafrugell
972 613 100
www.palafrugell.cat
oac@palafrugell.cat

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES
Dades de contacte
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

En representació de

DNI/NIF

Domicili

Població

Adreça electrònica

Codi Postal

Telèfon mòbil

 No vull rebre notificacions electròniques

Dades de les obres a realitzar
Obres

 Majors

Tipus d’obres

 Menors

 Parcel·lació

 Obra nova

 Reforma o ampliació

Adreça (carrer, plaça... núm.)

 Enderroc

Població

Referència cadastral (es pot obtenir del rebut de l'IBI, a www.sedecatastro.gob.es, o a l'Ajuntament)

Pressupost

Descripció de les obres

Sol·licito
Que segons els tràmits preceptius previs, em sigui atorgada la llicència municipal.

Documentació necessària per a obres menors

Aportada

No aportada

Plànol de situació o emplaçament
Croquis de les obres
Fotografies
Relació detallada de les obres a realitzar
Pressupost de les obres
Declaració responsable del contractista
Atorgament de representació (si escau)
Justificant de la liquidació de les taxes i els impostos



















Documentació necessària per a obres majors

Aportada

No aportada





























Projecte bàsic
Estudi de gestió de residus
Projecte executiu
Control de qualitat
Fitxa de característiques tècniques
Full d’assumeix de la direcció de les obres
Certificat tècnic conforme el projecte executiu no modifica el bàsic
Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic
Projecte de telecomunicacions (edificis plurifamiliars)
Impresos d’estadística d’arquitectura i habitatge
Declaració responsable del contractista
Atorgament de representació (si escau)
Altra documentació

Data i signatura
Palafrugell,

En el cas de no aportar la documentació que figura com a necessària en aquesta sol·licitud en el termini màxim de 10 dies,
segons allò que disposa l’article 79d del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals aprovat per Decret 179/1995, de
13 de juny i en concordança amb allò que estableixen els articles 21 i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, se’l tindrà per desistit de la seva petició, procedint al seu arxiu sense cap
més tràmit.
Signatura del funcionari o de l’empleat,

Signatura de la persona sol·licitant,

Dades del contractista
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

Adreça electrònica

Telèfon mòbil

Dades de l’arquitecte
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

Adreça electrònica

Telèfon mòbil

Número de visat

Número de col·legiat

Dades de l’arquitecte tècnic
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

Adreça electrònica

Telèfon mòbil

Número de visat

Número de col·legiat

Dades de l’enginyer
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

Adreça electrònica

Telèfon mòbil

Número de visat

Número de col·legiat

Dades del propietari
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

Domicili

Població

Adreça electrònica

Codi Postal

Telèfon mòbil

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Palafrugell.
Finalitat: Deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a
efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: Compliment d'obligació legal.
Destinataris: Altres Administracions Públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del
tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Palafrugell.
Trobareu més informació a l'adreça https://seu.palafrugell.cat/politica-de-proteccio-de-dades

MÒDULS APLICABLES A OBRES MAJORS I MENORS
Codi

Descripció

1
1.1
1.2

Habitatges Unifamiliars i Bifamiliars
En Filera
Aïllats

2
2.1
2.2
3

Habitatges Plurifamiliars
Entre mitgeres
Aïllats
Espais complementaris de l'habitatge.Golfes vinculades a habitatges (altura > 1,50
m) mateix coeficient habitatge
Golfes (trasters) en edifici plurifamiliar
Aparcaments en edificis plurifamiliars
Garatges en habitatges unifamiliars
Locals comercials en plantes baixes

3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1

4.4
4.5

Edificis industrials, comercials, magatzems i similars o assimilables
Coberts (llums menor o igual de 10 m i 1 planta)
Sense distribuir i amb estructura senzilla:
llums menor o igual de 10 m
llums major de 10 m
Amb superfície distribuïda i/o estructura singular:
llums menor o igual de 10 m
llums major de 10 m

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Edificis administratius, de serveis i altres
Arquitectura monumental, Cinemes, Discoteques, Museu, Teatres
Oficines, Primària, ESO, Batxillerat, FP
Clíniques i Hospitals
Biblioteques, Escoles Universitàries, Presons, Centres Mèdics
Hotels 5*
Hotels 4*
Hotels 3*
Hotels 2*
Hotels 1*, Pensions

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Obres d'urbanització i esportives
Vials fins a 8 metres
Vials fins a 12 metres
Vials de més de 12 metres
Espai pavimentat (m2)
Espai lliure enjardinat (m2)
Pistes esportives (m2)

7
7.1
7.2
7.3
8

Reposició de voreres o de pavimentació de la via pública
De formigó
De panot
D'asfalt
Desmunt o terraplenat en solars, excepte en cas d'afectar estructures adjacents

9

Neteja de runes i vegetació solars i finques

9.1

Desemborsament sense implicar moviments de terres

10

Construcció de piscina

11
11.1

Paret de tanca de solars i finques
Massissa (alçada, 1,80m)

4.2
4.3

Total metres

11.2
11.3
11.4
11.5

De reixat metàl·lic (alçada, 1,50m)
Mixta (obra - reixat) (alçada 1)
Filat (alçada 1,50m)
Filat ramader

12
12.1
12.2
12.3
12.4

Revestiments i tractaments de façanes
Sense modificar l'estructura, la composició ni les fusteries
Revestiments especials: estucs, esgrafiats, etc.
Substitució de fusteries
Restauració de cornises, dintells, bracals (ml)

13
14

Pintat façana d'edificis
Arranjament o substitució de cobertes sense modificació d'estructura existent

14.1

Plana transitable

14.2

Plana no transitable

14.3

Inclinada de teula

15
15.1
15.2

Col·locar canaló o baixans recollida d'aigües pluvials
De PVC
Metàl·lics

16

Xemeneies de tipus domèstic, col·lectives o de restauració

17
18

Pavimentació patis, voreres i similars en interiors de finques
Treballs de reforma amb canvis de distribució i/o modificacions de l'estructura

18.1
18.2
18.3
19
19.1
19.2
20

En habitatges
En locals sense canvi d'ús
En locals amb canvi d'ús
Treballs d'adequació sense canvis de distribució ni modificacions de l'estructura
En habitatges
En locals
Reforma en cuines i/o banys substituint paviments, revestiments de parets,
sanitaris i/o instal·lacions

21

Paviments interiors. Reparacions o substitucions

22

Col·locació de cel ras

23

Revestiments de rajola o acabats de paraments interiors

24
24.1
24.2
24.3

Enderroc d'edificis
Edificació aïllada
Edificació entre mitgeres
Edificació complicada

25
25.1

Altres Coeficients
Coeficient per nivell superior d'estàndard de qualitat (Cq)

Deixar en blanc la sol·licitud

Imprimir la sol·licitud

