
AJUNTAMENT DE LA VILAVELLA                             SOL·LICITUD:
Plaça de la Vila núm. 1  -  964677448      LLICÈNCIA D’OBRA
oficinatecnica@lavilavella.com  

SOL·LICITANT / Solicitante:

Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos:_______________________________________________ 

CIF/DNI/NIE/NIF:_____________________________ Telèfon/  Teléfono: _________________

Domicili/Domicilio:_____________________________________________________________

Població / Población________________________________________ CP ________________

EXPOSA/     Expone  : 

PRIMER/  PRIMERO: Que  desitjo  efectuar  les  obres  que  a  continuació  es  descriuen  i

qualifiquen  /  Que  deseo  efectuar  las  obras  que  a  continuación  se  describen  y  califican:

Emplaçament de l'obra/ Emplazamiento de la obra:____________________________________

Ref. cadastral (20 dígits)/ Ref. catastral (20 dígitos):___________________________________

Temps d’execució/ Tiempo ejecución: _____________________________________________

Ocupació via pública/ Ocupación vía pública: ________________m2 ______________dies/días.

SEGON/ SEGUNDO: Que les obres consisteixen en / Que las obras consisten en: ___________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

TERCER / TERCERO: Que el pressupost queda definit per/  Que el presupuesto queda definido

por: __________________________________________________________________ euros

QUART / CUARTO: Que les dades del CONTRUCTOR són /Que los datos del constructor son: 

Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos:_______________________________________________ 

CIF/DNI/NIE/NIF:_____________________________  Telèfon/  Teléfono:  _________________

Signatura/ Firma:

CINQUÈ /  QUINTO: Que les  dades d’ARQUITECTE són  /Que  los  datos  del  arquitecto  son:

Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos:_______________________________________________ 

CIF/DNI/NIE/NIF:_____________________________ Telèfon/  Teléfono: _________________

Signatura/ Firma: Núm.  Col·legiat/  Nº  Colegiado:

______________

AJUNTAMENT DE LA VILAVELLA. ALCALDESSA PRESIDENTA.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA OBRA / SOLICITUD LICENCIA OBRA 



AJUNTAMENT DE LA VILAVELLA                             SOL·LICITUD:
Plaça de la Vila núm. 1  -  964677448      LLICÈNCIA D’OBRA
oficinatecnica@lavilavella.com  

SISÈ / SEXTO: Que acompanyo la sol·licitud de llicència amb els següents documents de la
propietat Acompaño la solicitud de licencia con los siguientes documentos sobre la propiedad:

 Fotocòpia/document acreditatiu del sol·licitant 
Fotocopia/documento acreditativo del solicitante.

 Original i fotocòpia de l’escriptura de poder, o document acreditatiu de la representació. 
Original y fotocopia de la escritura de poder, o documento acreditativo de la representación.

 Certificat o nota simple del Registre de la Propietat. 
Certificado o nota simple del Registro de la Propiedad.

SETÈ /SÉPTIMO Que acompanyo la sol·licitud de llicència amb els següents documents del 
projecte d’obra  Acompaño la solicitud de licencia con los siguientes documentos del proyecto: 

 Projecte Tècnic (bàsic i/o d’execució) visat en format paper i en suport digital. 
Proyecto Técnico (básico y / o de ejecución) visado en formato papel y en soporte digital. 

 Documentació del Projecte  Documentación del Proyecto

 Fitxa urbanística. Ficha urbanística.

 Model Estadística de Construcció  Modelo Estadística de Construcción

 Memòria descriptiva del projecte.  Memoria descriptiva del proyecto

 Pressupost per capítols (cost real d’execució). Presupuesto por capítulos

 Document Gestió de Residus. Documento Gestión de Residuos.

   Fotografies en l’estat previ. Fotografías en el estado previo.

 Certificat Eficiència Energètica. Certificado Eficiencia Energética.

   Projecte Infraestructura Comú de Telecomunicacions. P.I.C.T.

 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Estudio Básico de Seguridad y Salud.

 Planos.
 Situació, referent a la cartografia del Planejament Vigent.
 Situació, referent a la cartografia del Cadastre. 

 Parcel·la, acotant dimensions, superfície, i arbrat existent. 
 De conjunt: ocupació, alineació, compliment P.G.O.U., etc.

 Plantes de l’edificació: cotes, superfícies, etc.
 Alçats, seccions: cotes, topografia, etc.

SOL·LICITA /   Solicita  :

Que previs els tràmits que siguin oportuns, sigui acceptada la llicència per a les citades obres,

comprometent-se a comunicar a aquest Ajuntament qualsevol variació que puguin tenir les

mateixes. /  Que previos los trámites que sean oportunos, sea aceptada la licencia para las citadas

obras, comprometiéndose a comunicar a este Ayuntamiento cualquier variación que puedan tener las

mismas. 

Signatura del sol·licitant o del seu representant:
Firma del solicitante y de su representante: 

La Vilavella, _______ de ____________ de 20____ 

AJUNTAMENT DE LA VILAVELLA. ALCALDESSA PRESIDENTA.


