
INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES 

Escriviu les dades de la persona física o jurídica que formula la sol·licitud i les del seu representant si escau, i aporteu en 
aquest cas, el document de representació corresponent. 
Prèviament s’haurà de dipositar les fiances corresponents a la correcta reposició d’infraestructures i serveis públics i també a 
la correcta gestió de residus de la construcció, a la Tresoreria municipal. 

Dades identificatives de/la sol·licitant 

Nom: 

DNI, NIF o NIE: 

Dades identificatives de/la representant 

Nom: 

DNI, NIF o NIE: 

Notificacions 

Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud (una sola opció): 

□ Notificació en paper:
Població:  Província:  Codi postal: 

□ Notificació electrònica: Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM

El consentiment per rebre notificacions per mitjans electrònics és vàlid a efectes jurídics per a totes les que fan referència a aquest 
procediment. L’accés a les notificacions electròniques es podrà fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà 
mitjançant certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació de la persona interessada. La notificació estarà disponible 
durant 10 dies naturals., passats els quals, si no s’hi ha accedit, es considerarà rebutjada, el tràmit es tindrà per efectuat i el procediment 
continuarà (Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques) 

Dades de les obres 

Adreça de l’actuació: 

Referència cadastral: 

Pressupost: 

Descripció: 

Obra nova □    Reforma o rehabilitació □    Enderroc □  Moviment de terres □ 

Murs de contenció i tanques □  Altres □ 

Previsió d’ocupació de via pública    No    Sí    m2:   dies:    amb:     Contenidor     Bastida Material    Sac

Atenció: En cas que sigui necessari realitzar ocupació de via pública, caldrà omplir el model d’instància de 
sol·licitud d’ocupació de via pública 

Dades del constructor 

Nom i cognoms: 

Raó social de l’empresa: 

Les dades que ens proporciona s’incorporaran al fitxer Obres i Urbanisme, creat per l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per 
a, entre altres finalitats, gestionar les sol·licituds d’actuacions que requereixen llicència d’obra. Podran ser cedides a altres 
administracions públiques amb competències sobre la matèria. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se a l’Alcaldia d’aquest Ajuntament (Plaça del Castell, 10). 

Telèfon:
Adreça electrònica:

Telèfon:
Adreça electrònica:

Adreça:

NOTA: Cal complimentar i signar el revers.
Aquesta sol·licitud no serà vàlida sense complimentar i signar el revers, 

assenyalant la documentació que s’aporta i acceptant la declaració responsable 



Documentació que s’adjunta 

Projecte tècnic d’obres (en digital i un exemplar en paper), signat per tècnic competent i que inclogui la 

documentació prevista en els articles 19.b) i 21.b) de l’ordenança municipal reguladora del règim 

d’intervenció administrativa en l’edificació i l’ús del sòl, segons si es tracta d’obra menor o obra major.  

Estudi de Seguretat i Salut. 

Fotografies, en color i de mida mínima 10 x 15 cm, de la finca objecte de les obres i de les finques 

confrontants. 

Memòria complementària si hi ha afectació de l’espai públic per l’execució de l’obra (tanques, bastides, 

grues,...) 

Qüestionari Estadístic d’Edificació i Habitatge (només en obres majors) 

Nomenament de la direcció facultativa de l’obra (full d’assumeix visat),i en el seu cas, del coordinador/a 

de seguretat i salut.(*) 

Alta d’IAE del contractista responsable de l’obra. (*) 

Haver dipositat la fiança per a respondre de la correcta gestió dels residus generats a l’obra de 
conformitat amb la normativa vigent. 

Haver dipositat la fiança per a respondre dels serveis urbanístics existents en el lloc, inclòs el mobiliari 
urbà i l’arbrat, si s’escau. 

Altra documentació que es consideri necessària o com a resultat de l'aplicació de normatives 
específiques. 

 (*) La documentació assenyalada amb un (*) es podrà presentar desprès de la concessió de la llicència, abans 
de la retirada del document de la llicència d’obres i de l’inici de les mateixes. 

DECLARO RESPONSABLEMENT 

Que els residus generats en aquesta actuació seran gestionats en una instal·lació autoritzada, quina 
certificació de la gestió que faci referència a la quantitat i tipus de residus lliurats serà imprescindible per a 
presentar la comunicació prèvia de primera ocupació. 

La Bisbal d’Empordà, 
Data i signatura  
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