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SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA D'OBRES 

 

DADES DE L'INTERESSAT 

Nom _____________________________________________NIF ______________________ 

e-mail____________________________________________ Telèfon ___________________  
Adreça per notificacions_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
DADES DEL REPRESENTANT 

Nom _____________________________________________NIF ______________________ 

e-mail____________________________________________ Telèfon ___________________  
Adreça per notificacions______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

E X P O S O  

Que realitzarà les obres que a continuació es descriuen en l'emplaçament i amb el pressupost 

que s'indica : 

EMPLAÇAMENT______________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Marqueu si és el cas:  

a) Reparació, substitució o execució de paviments interiors sense afectar ni modificar la 

distribució interior de l'edifici ni afectar l'estructura (soleres de formigó, mosaics, gres, de fusta 

plàstic...). 

b) Reparació substitució o execució de revestiments interiors sense afectar ni modificar la 

distribució interior de l'edifici ni afectar l'estructura ( alicatat, aplacat, enrajolat, enguixat, 

arrebossar i pintat ). 

c) Reparació, substitució o execució de fusteria o serralleria interiors. 

d) Reparació, substitució o execució de falsos sostres. 

e) Substitució d'aparells sanitaris, banyeres, dutxes, taulells o mobles de cuina, piques i 

safareigs. 

 

f) Reforma integral de banys i/o cuines. 
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g) Creació o modificació d'instal·lacions interiors dels habitatges, locals naus o edificis similars 

(instal·lacions d'aigua, d'electricitat, calefacció, aire condicionat, clavegueram, 

telecomunicacions, gas, ….) 

h) Treballs de neteja, desmuntatge i retirada d'elements mòbils en habitatges, locals , naus o 

edificis similars. 

i) Reparació d'humitats interiors i de cobertes (planes o inclinades) sense afectació estructural 

ni de façana. 

 

EMPRESA CONSTRUCTORA___________________________________________ 

PRESSUPOST _______________________________________________________ 

DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTA  

 _____Pressupost 

_____ Plànol d'emplaçament 

____   Croquis ocupació via pública 

____Altres ____________________________________________________________ 

 

ALTRES DADES 

Ocupació de la via pública amb materials i maquinària d'obres  

Contenidor a la via pública  ____SI  ______ NO 

Materials a la via pública   ______ SI  ______  NO 

Data prevista inici       __________                     Data prevista finalització ____________ 

Metres quadrats d'ocupació  __________ 

  

S O L. L I C I T O 

 

Que previs els tràmits pertinents  s'atorgui la corresponent llicència d'obres. 

 

La Riera de Gaià, _____de _________________de 20_____ 

Signat, 

 

 

 

 

 

IL.LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE LA RIERA DE GAIÀ 
 
 
 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la 
persona interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat, per fer-ne el tractament 
informàtic. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els 
termes establerts a la legislació vigent mitjançant escrit presentat al Registre de l’Ajuntament. 
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