
 

IL·LUSTRÍSSIM SENYOR ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
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 en el 
corresponent fitxer automatitzat de l'Ajuntament per al seu tractament informàtic. Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de l'Ajuntament. 
Versió 07/2015 

OBRES MAJORS 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS 
 
 

SOL·LICITANT 
 Nom i cognoms 
 o raó social DNI/CIF 

Adreça fiscal CP Municipi 

 
REPRESENTANT (si n’hi ha) 
 Nom i cognoms 
 o raó social DNI/CIF 

 
ADREÇA DE NOTIFICACIONS:       Sol·licitant     Representant 
 Adreça CP Municipi 

 Telèfon  Mòbil Fax  Correu electrònic 

 
DADES DE LA FINCA 

Adreça Núm. Ref. cadastral 

 
DADES DELS FACULTATIUS 

Tècnic superior Núm. col·legiat Telèfon 

Tècnic grau mig Núm. col·legiat Telèfon 

 
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 Obra nova  Rehabilitació d’edifici existent  Canvi d’ús  Reforma i ampliació 
Descripció de l’obra (número d’habitatges, locals i aparcaments) 
 
 
 
Pressupost de referència (PR) 
 
 

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE 
 Fotografies de la finca i la relació amb l’entorn, signades pel promotor 
 Projecte bàsic, 2 còpies en paper 
 Projecte bàsic, 1 còpia CD-Rom, en formats de treball i pdf 
 Estudi de Seguretat i Salut 

ALTRA DOCUMENTACIÓ 
  

El sotasignat sol·licita que li sigui concedida la 
llicència per realitzar les obres descrites. 
 
 
 
 
 
Sol·licitud incompleta: si manca documentació 
senyalada com imprescindible, s’haurà de 
completar íntegrament en DEU DIES. En cas 
contrari, es tindrà l’interessat per desistit i 
s’arxivaran les actuacions.   

 
Cerdanyola del Vallès,        de                           de  
 



 

Versió 07/2015 

DOCUMENTACIÓ PER A LES LLICÈNCIES D’OBRES MAJORS 
 
• Sol·licitud normalitzada 
• Poders del representant, si escau (sempre en cas de societats) 
• Fotografies de la finca i la relació amb l’entorn, signades pel promotor 
• Sol·licitud de construcció i connexió a la xarxa de clavegueram 
• Assumpció de la direcció d’obres 
• Nomenament d’aparellador o arquitecte tècnic 
• Projecte bàsic: 2 còpies en paper i 1 còpia en digital (CD-Rom, en formats de treball i pdf) 

• memòria descriptiva i constructiva del projecte, justificant el compliment de la normativa vigent d’aplicació 
(Normativa urbanística metropolitana, Accessibilitat, Habitabilitat, Decret d’Ecoeficiència, REBT, Codi Tècnic). (1) 

• previsió del volum de residus i justificació del compliment de la normativa vigent 
• plànol d’emplaçament urbanístic (escala 1/1000) indicant el solar objecte del projecte 
• plànol/s de compliment de normativa amb plantes, alçats i seccions, indicant els paràmetres urbanístics: 

edificabilitat, ocupació, ARM, obtenció del punt de referència 0,00, separació a veïns, etc... 
• alçat i secció constructiva de la façana indicant materials, gruixos, etc... 
• plànol topogràfic georeferenciat a la xarxa geodèsica local (2) i orientat a nord. El plànol ha d’estar visat pel Col·legi 

Oficial d’Enginyers Tècnics en Topografia, excepte en finques ordenades pel sistema d’alineació de carrer 
• plànol de l’espai públic existent, indicant el mobiliari urbà, senyals de tràfic, arbrat i demés elements 
• plànol de l’espai públic definitiu, definint característiques, cotes, materials i tipus de guals, voreres, paviments, 

escossells; alineacions, rasants i pendents. També s’indicarà el mobiliari urbà, senyals de tràfic, arbrat, etc… 
definitius 

• definició de l’espai del pas de les instal·lacions o preinstal·lació de l’aire condicionat, així com la reserva d’espai per 
als equips interiors i exteriors (tenint en compte les ordenances municipals) 

• a les seccions s’haurà d’indicar la secció del terreny natural i la secció definitiva del terreny. Les seccions hauran 
d’arribar fins als límits de parcel·la 

• en les zones d’edificació aïllada, els plànols de les plantes soterrani hauran d’indicar la seva ubicació respecte la 
parcel·la i, donar compliment a l’art. 252.2 de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità 

• les plantes de distribució dels habitatges hauran de justificar el compliment de la normativa d’habitabilitat i els 
articles 55 i 56 de les ordenances metropolitanes 

• En cas d’ocupació de la via pública, instància normalitzada, plànol d’emplaçament acotant la zona i el temps previst 
de l’ocupació 

• Còpia de la fitxa de característiques del COAC o fitxa justificativa de l’obtenció del PEM i el PR 
• 2 còpies qüestionari estadístic d’edificació i habitatges www.gencat.cat 
• Estudi de seguretat i salut 
• Programa del control de qualitat 
• Projecte tècnic d’infrastructures comunes de telecomunicacions, en edificis plurifamiliars, signat i visat (1 còpia), si 

escau 
• Projecte per a la instal·lació d’energia solar tèrmica signat per tècnic competent (1 còpia), segons Decret 21/2006 de 

14 de febrer i fitxa de l’annex 1 de l’ordenança municipal (Energia solar tèrmica) (BOP de 21.10.04 núm. 253) 
• Certificat municipal d’alineacions (3), en els supòsits següents: 

• quan alguna de les finques tingui terrenys qualificats de sistema urbanístic (vials i altres sistemes de comunicacions, 
equipaments, zones verdes o serveis tècnics) 

• quan alguna de les finques confronti amb terrenys qualificats de sistema urbanístic, excepte que es tracti de vials o 
altres sistemes de comunicacions 

• Full de compromís de cessió, si escau, amb la documentació següent: 
• plànol on s’indiqui la superfície a cedir, perfectament acotada 
• nota simple de la finca registral 
• Certificat de col·legiació dels tècnics que intervenen (antiguitat màxima 6 mesos) 

 
Notes 
 
(1) La normativa d’obligat compliment s’ha de justificar a la memòria del projecte amb fitxes justificatives, documents bàsics, documents 
reconeguts, etc... 
(2) La xarxa geodèsica local pot ser consultada a la pàgina web municipal: 
http://sig.cerdanyola.cat/cerdanyola/puntsgeo.php 
 
(3) Per obtenir el certificat municipal d’alineacions, cal presentar el plànol topogràfic visat, referenciat a la xarxa geodèsica local, en paper 
i en format digital (dwg). 
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