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REGISTRE GENERAL 

Data: 
Entrada núm.: 
Expedient núm.: 

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OBRES  
 
NOM I COGNOMS/RAÓ SOCIAL 
 

DNI/NIF 

EN REPRESENTACIÓ DE (SI S’ ESCAU) 

ADREÇA 
 

NÚM. PIS PORTA 

CP/POBLACIÓ ADREÇA ELECTRÒNICA 
 

TELÈFON(S)  

DESCRIPCIO DE L’OBRA 
 
OBRES: ___________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
SITUACIÓ DE LES OBRES : __________________________________________________________________________ 
REFERENCIA CADASTRAL  : _______________________________________________________ 
SUPERFICIES D’INTERVENCIÓ                                       m2                           m. lineals     
 
 

AUTOLIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS  4 %  MÍNIM 120,00 € 
 

BASE IMPOSABLE :  _____________€   PRESSUPOST SENSE IVA   
TIPUS IMPOSITIU :                                                                   
                                                              A  LIQUIDAR                                                                          
                                                    
 

AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 0,65 %  MÍNIM 20,00 € 
                                                     
                                                    OBRES MENORS                                                    
                                                     
                                                    OBRES MAJORS                                                                                                                              
  
 
 
TOTAL TAXA + IMPOST  A LIQUIDAR                                                                                        
                                
 
FORMA DE PAGAMENT DE LES AUTOLIQUIDACIONS: 

• Metàl·lic, a les oficines municipals (imports fins 500,-€) 
• Xec conformat a les oficines municipals. 
• Ingrés en Compte Corrent: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa” núm. 2100-0057-40-0200086111. 

(portar comprovant d’ingrés a l’Ajuntament) 
 

Documentació adjunta necessària  
La documentació  assenyalada amb una X en el full posterior segons tipus d’obra major o menor  
                             
 
El Bruc, ____ d __________________de 20____.     
                          Signatura interessat/da, 
 

 
IL·LM. SRA. ALCALDESSA DEL BRUC 

 
D’acord amb la Llei 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 al Registre de documents de l’Ajuntament per al seu tractament informàtic. 
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Documentació necessària que es presenta per a l’atorgament de la 
llicència d’obres menors, de conservació i/o manteniment 

 

□ Plànol d’emplaçament   

□ Escrit resum del contractista de les obres a realitzar, superfície afectada i pressupost      
inicial de  les obres. 

□ Fotografia/croquis, sí es modifica l’exterior (noves obertures, aixecar teulada, tanques..). 

□ Fotografies dels elements constructius afectats per les obres. 

□ Fotografies, si l’obra afecta l’exterior (pintar façana, canvi de fusteria) 

□ Assumeix, i projecte de tècnic competent en cas de modificar l’estructura, modificació 
d’envans, i/o ocupació via pública amb bastida, en suport informàtic (CD). 
 

 
Documentació necessària per a l’atorgament de la llicència d’obres majors 
 

□  Exemplar del projecte visat en suport digital. 

□ Full d’assumeix de direcció dels tècnics corresponents 

□ Estudi bàsic de seguretat i salut 

□ Full de designació de Coordinador de Seguretat i Salut 

□ Programa de control de qualitat complert 

□ Programa de gestió de residus 

□ Full d’estadística d’edificació i habitatge 

□ En cas de construcció d’habitatges plurifamiliar, certificat que acrediti la presentació del 
projecte tècnic d’infraestructures comunes de Telecomunicacions signat per l’Enginyer de 
Telecomunicacions o Enginyer Tècnic de Telecomunicacions de l’especialitat corresponent a la 
Secretària de Telecomunicacions i Societat de la informació de la Generalitat de Catalunya. 

□ Compliment C.T.E. 
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