
    SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OBRES 

OBRES A REALITZAR 
Objecte: 

Emplaçament: 

Referència cadastral: 

*Caldrà tramitar, a banda, la llicència d’ocupació de la via pública

Abans de signar la sol·licitud, cal que llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades, que 
consta a la última pàgina 

  Avinyó a ___ de/d’ _______ de___  

 (SIGNATURA)

DADES DEL SOL·LICITANT: 
Nom i cognoms: DNI: 

Adreça: Número: Pis: 

Municipi: Província: C.P:

e-mail: Tel.: 

D’acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, AUTORITZO 
l’Ajuntament d’Avinyó a posar-se en contacte amb mi per correu electrònic (marqueu amb una creu i indiqueu un nº de telèfon mòbil): 

 Telèfon Mòbil: ______________________

DADES DEL REPRESENTANT (EN CAS D’HAVER-N’HI): 
Nom i cognoms: DNI: 

Adreça: Número: Pis: 

Municipi: Província: C.P:

e-mail: Tel.: 

PER L’OBRA CAL OCUPAR LA VIA PÚBLICA* 
 Bastida / tanca:  m2   dies 
 Grua :   m2   dies 
 Materials:   m2 dies 

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’AVINYÓ 

Pressupost:



DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

OBRES MAJORS (OBRA NOVA, REFORMA AMB MODIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA, CANVIS 
D’US, MODIFICACIONS SUBSTANCIALS DE LA DISTRIBUCIÓ INTERIOR...) 

− 2 exemplars del projecte tècnic, visat pel Col·legi corresponent. En el cas de presentar-lo com a projecte

bàsic, cal incloure-hi justificació del compliment del CTE, habitabilitat, i els altres reglaments i

disposicions.*

− Informació geotècnica del terreny

− Certificació de l’eficiència energètica

− Qüestionari d’estadística d’edificació i habitatge

− Estudi de gestió de residus de la construcció.

 Estudi bàsic de la seguretat i salut, o projecte de seguretat segons el pressupost de l’obra.

 Full d’assumeix de la direcció de l’obra visat pel col·legi professional corresponent.

 Full d’assumeix de la direcció executiva de l’obra visat pel col·legi professional corresponent.

 Full d’assumeix de la coordinació de seguretat i salut

 Full resum del programa de control de qualitat, visat pel col·legi professional corresponent.

 Nomenament – declaració d’obres per part del contractista (abans de l’inici de l’obra)

 Instruccions d’ús i manteniment

 En el supòsit de reformes i/o ampliacions, fotografies de la façana de l’edifici existent.

 Certificat o full d’acceptació de residus firmat per un gestor de residus autoritzat.

OBRES MENORS (OBRES DE POCA O NUL·LA INCIDÈNCIA ARQUITECTÒNICA I 
ESTRUCTURAL) 
 2 Exemplars del projecte tècnic* (memòria, plànols, pressupost, compliment de normativa, plec de

condicions, etc.) 
 Estudi de gestió de residus

 Depenent del grau d’intervenció del projecte, estudi bàsic de seguretat i salut i assumeix de la

coordinació de la seguretat i salut. 

 Full d’assumeix de la direcció de l’obra.

 Nomenament – declaració d’obres per part del contractista.

 En el supòsit de reformes i/o ampliacions, fotografies de la façana de l’edifici existent.

 Certificat o full d’acceptació de residus firmat per un gestor de residus autoritzat.

*En cas que el projecte no estigui dins el supòsit de visat obligatori: Declaració responsable del tècnic,
segons model normalitzat, i certificat del col·legi professional conforme el tècnic que el subscriu està
col·legiat i acreditatiu de la seva competència.

L’ajuntament, mitjançant els seus serveis tècnics, podrà sol·licitar tota la documentació que sigui necessària 
amb la finalitat que les llicències es concedeixen amb coneixement de totes les circumstàncies i amb les 
màximes garantires tècniques. 



DECLARACIÓ D’OBRES 

A realitzar pel CONTRACTISTA:__________________________________________________________ 

Domiciliat al carrer:_____________________________________________________________________ 

Població :_________________________________Telèfon:_____________________________________ 

CIF/DNI:_________________ 

Que està d’alta i al corrent de pagament de l’Impost sobre Activitats Econòmiques de l’any en curs, 

corresponent al municipi d’Avinyó, o bé d’àmbit provincial, del qual s’adjunta fotocòpia. 

IL·LM. Sr. 

Tinc l’honor de detallar les obres que m’ha encarregat el Sr.:____________________________________ 

el solar o edificació de la seva propietat, situat al carrer________________________________ d’aquest  

municipi. 

LES OBRES A EFECTUAR SÓN LES SEGÜENTS 

AVINYÓ,  de/d’  de  

EL PROPIETARI EL CONTRACTISTA 

    (signatura)      (signatura i segell) 



DECLARACIÓ CONJUNTA PROMOTOR I CONTRACTISTA EN RELACIÓ A LES MESURES 

PREVENTIVES I DE PROTECCIÓ FRONT A RISCOS LABORALS 

Obra: 

Situació: 

Promotor: 

Contractista: 

Descripció de les obres: 

MANIFESTEM 

Per mitjà de la present fem constar que coneixem el “REAL DECRET 1627/1997, de 24 d’Octubre, pel 

qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE núm. 257, 

de 25 d’octubre de 1997)” i que ens comprometem a aplicar-lo durant l’execució de l’obra referenciada a 

l’encapçalament i que en especial s’adoptaran les mesures específiques dels articles 10, 11 i 1 o 

l’Annex IV de l’esmentat Real Decret. 

AVINYÓ,  de/d’  de  

EL PROPIETARI EL CONTRACTISTA 

    (signatura)      (signatura i segell) 

Pl. Major, 11 – 08279 AVINYÓ Tel. 93 838 77 00 Fax : 93 838 88 40 E-mail: avinyo@avinyo.cat 



INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Responsable 
del 
tractament 

Ajuntament d’Avinyó, amb seu a la Plaça Major, 11 (08279) AVINYÓ 
Telèfon: 938387700 
Web: www.avinyo.cat 
Adreça electrònica: avinyo@avinyo.cat 

Finalitat 
del 
tractament 

La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud. 
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de 
procediment administratiu i d’arxiu històric. 

Base jurídica 
del tractament 

El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al 
responsable del tractament o per complir una missió realitzada en interès 
públic o en l’exercici de poder públics conferits al responsable del 
tractament. 
Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i 
l’Ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la 
vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin requerides. 

Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho 
autoritza. 
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea. 

Drets de les 
persones 

Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, 
oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra 
sol·licitud a l’Ajuntament de d’Avinyó, o mitjançant la seu electrònica 
Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la 
normativa de protecció de dades, us podeu adreçar al delegat de protecció 
de dades o podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web o per mitjans 
no electrònics. 

Informació 
addicional 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de 
dades en la web de l’Ajuntament de Avinyó i  www.avinyo.cat/proteccio-
dades 
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