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LLICÈNCIA OBRA MENOR SIMPLIFICADA A VIA PÚBLICA – v.2/16 
 

Dades de la persona titular 

Nom i cognoms o raó social 

 
DNI/NIF/NIE/PASSAPORT/CIF 

Representant legal (si s’escau haurà de presentar autorització) 

Nom i cognoms  

 
DNI/NIF/NIE/PASSAPORT/CIF 

Dades de contacte i notificació 

Carrer, plaça, núm./local/pis/porta  

 
Codi Postal 

 
Població 

 
Telèfon fix Telèfon mòbil Correu electrònic 

Dades de l'obra 

Emplaçament de l'obra (carrer, plaça, núm./local/pis/porta) 

 
Descripció detallada de l’obra 
 

 
 

Sol·licito llicència 

Obres a la Via Pública: Connexions de clavegueram i desguàs de finques al carrer: 

     Construcció o modificació de voreres      Obres per a connexió a l'escomesa a l'interior o a l'exterior de la propietat 

     Construcció o modificació de guals      Obres per connectar a la xarxa de servei, només a l'interior de la propietat 

     Reparació de voreres      Realització de cales per a comprovació de canalitzacions existents 

     Supressió de guals  

 
Data d'inici de les obres: _________________________________________________Termini d'execució_____________ mesos 
 

 

Pressupost d’Execució Material (PEM) 

Concepte TOTAL (€) (sense I.V.A) 

  

  

 
A Castelldefels   
Signatura titular/representant legal 
 
 
 
 
 
Data: 

 

Il·lustríssima Sra. Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament de Castelldefels 
 

Les dades seran incloses en un fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Castelldefels per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat 
necessàries, d’acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Podrà 
exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) de l’Ajuntament de Castelldefels. 
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INFORME TÈCNIC 
 

El tècnic/a que subscriu informa que no hi ha inconvenient en concedir llicència d’obres per: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dipòsits de Voreres (si s'escau) 

Import € 

      

Documentació presentada Documentació complementària 

 Memòria valorada    Informe Tècnic Via Pública   

 Pressupost   Vist i plau Tècnic Infraestructures 

 Fotografies    

 Croquis    

 
 

A Castelldefels   
El/la tècnic/a municipal: 

 
 
 
 
Data: 

 
Atès que es tracta d’una obra menor no ha de complir cap dels requisits establerts en l’article 29.2 apartats a) i b) de les 
Ordenances Metropolitanes d’Edificació i, de conformitat amb les normes aprovades per la Comissió Municipal Permanent en 
sessió celebrada el dia 16 de maig de 1980, relatives a la concessió de llicències per a obres menors, S’AUTORITZA l’execució 
de les obres que s’han detallat, amb estricta subjecció a les condicions següents: 

1. El termini de validesa de la present llicència és el que consta al termini d'execució, comptat des de la data 
d’expedició de la mateixa. 
2. La present llicència no té cap validesa si no va acompanyada de la Carta de Pagament corresponent, expedida per 
la Tresorera Municipal. 
3. Aquesta llicència només faculta per executar les obres esmentades en la sol·licitud.  Qualsevol excés que s’hi 
cometi serà denunciat i es sancionarà segons el que estableix la normativa vigent aplicable. 

 
El/La cap del Departament d’Obres, 
 
 
 

 
Condicions de llicència 

- La inexactitud falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en aquest document serà posada en coneixement de la persona titular que disposarà del 
termini de deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la, sense perjudici de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front. Si la inexactitud, falsedat o 
omissió tenen caràcter essencial el Servei Tècnic Municipal elevarà la proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona 
interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la declaració. 
- L’Ajuntament es reserva les facultats d’inspecció i control que efectuaran els treballadors públics sobre les obres sol·licitades. En el cas que es detectin 
incompliments de la normativa vigent o discrepàncies, inexactituds, omissions, etc. s’haurà de valorar la paralització de les obres i es podran adoptar les 
mesures disciplinàries adients, en el marc de procediment sancionador que correspongui, sense perjudici d’haver d’abonar la taxa d’inspecció posterior que 
preveu l’ordenança fiscal vigent. 
- En cas de que els serveis tècnics ho considerin oportú, es sol·licitarà la documentació complementària que sigui necessària. 
-No s’acumularan residus de l’obra a la via pública ni a cap dels espais lliures del municipi. 

-Davant de qualsevol incidència amb les xarxes de serveis posar-se amb contacte amb el serveis tècnics de l’Ajuntament.  
 


