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SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA 

 

1. TITULAR (responsable/interessat de l’obra)                           (*) Camps obligatoris 
Nom i cognoms* 
 

DNI ó NIF* 

Domicili* 
 

C. Postal* Població* 

Correu electrònic* 
 

Telèfon Mòbil 

 

2. REPRESENTANT LEGAL 

Nom i cognoms 
 

DNI ó NIF 

3. DADES DE CONTACTE I NOTIFICACIÓ 

Domicili* 
 

C. Postal* Població* 

Correu electrònic* 
 

Telèfon* NIF* (per notificacions electròniques) 

 Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit (Cal certificat digital). 

 

4. EMPLAÇAMENT 

Situació* 
 

Número* Escala* Pis* 

Referència cadastral* 
 

 

Breu descripció de l’activitat o instal·lació* 

 

Ocupació de la via pública*: 

                        NO                                 SÍ 
En cas afirmatiu indiqueu: 

                        Vorera                       Calçada 
 

Declaro: 
 
1. Que, en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per tramitar 

aquesta comunicació i rebre, si s’escau, les notificacions corresponents. 
 
I, perquè així consti, signo aquesta declaració i sol·licitud a __________________________ el ___ de 
______________ del 20__ 
Signatura 
 

 

 

 

 

 

 

D'acord amb el Reglament general de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades només per a la finalitat per a la qual han estat 

facilitades a l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, qui actua en exercici del poder públic atribuït per la normativa vigent.  

Podeu exercir el dret d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació o oposició al tractament, mitjançant un escrit presentat al registre general d'entrada.  
L'adreça de contacte de la persona delegada de protecció de dades a qui podeu adreçar-vos és dpd@santacolomadecervelló.cat 
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AUTOLIQUIDACIÓ 

Liquidació de taxes 
 
Taxa Urbanística 

Pressupost de l’obra Tipus impositiu Import  
(mínim 26,07 €) 

 1,6 %  

 
Taxes per ocupació de la via pública  
Saques de runa Ut:               x 1 m2 Mesos: 5,81 € / m2 x mes  
Contenidor Ut:               x 6 m2 Mesos: 5,81 € / m2 x mes  
Bastides, tanques o 
similars 

Superfície: Mesos: 5,81 € / m2 x mes  

 
Total taxes:  
 
Liquidació d’Impostos 
 
Impost de construccions, obres i instal·lacions 

Pressupost de l’obra Tipus impositiu Import  
(mínim 50 €) 

 4 %  

 
Total impostos:  
 
 

Placa d’obres 
 
Placa d’obres 25,60 €  
 

 
 
TOTAL AUTOLIQUIDACIÓ  
 
 
I, perquè així consti, signo aquesta autoliquidació a __________________________ el ___ de 
______________ del 20__ 
Signatura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes bancaris on fer l’ingrés 

BBVA 
La Caixa 

ES40.0182.6035.4002.0008.2233 
ES65.2100.2952.8502.0001.8782 
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DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA APORTADA. 
 

Documentació comuna 
  

Assumeix dels tècnics  
Presentació del projecte Bàsic  i/o Bàsic i d’Execució  
Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut  
Estudi de Gestió de residus 

Programa de Control de Qualitat 

Certificat de col·legiació i/o declaració responsable en cas de que la 
documentació no estigui visada 



Certificat sobre el compliment de les distàncies reglamentaries d’obres i 
construccions a línies elèctriques 



Justificant del pagament de la taxa, Impost i placa d’obres  
Full estadístic d’habitatge   
 

Documentació específica 

Projecte de telecomunicacions  
Plànol d’urbanització de la zona enjardinada (ocupació)  
Plànols de connexió a la claveguera general (ocupació) 

 

 


