
  

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 

 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA 
 

 
 

Obres, moviments de terra o instal·lacions. Demolicions. 
Instal·lació grues. Reforma, rehabilitació, reconstrucció i/o 

demolició de volums discordants en edificacions incloses al PEM. 
 

 

 
 
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT (PROPIETAT DE L’IMMOBLE): 
 

Nom i cognoms: 
 

NIF: 
 

Telèfon/s: 

Adreça: 
 

Municipi: 
 

Codi Postal: 

Correu electrònic: 
 

 
 
 
DADES DE LA PERSONA  REPRESENTANT, si escau: 
 

Nom i cognoms: 
 

NIF: 
 

Telèfon/s: 

Adreça: 
 

Municipi: 
 

Codi Postal: 

Correu electrònic: 
 

 

 

 

En cas de representació, l’acredito mitjançant:  
 

 Mitjançant un poder notarial. 

 Amb document privat amb signatura legitimada notarialment. 

 Mitjançant compareixença de la persona interessada (apoderament apud acta). 

 

 
Per a notificacions adreçar-se a:.  
 

 Persona sol·licitant     Persona representant 
 

 
Mitjà preferent de notificació:  
 

  Postal                          Electrònic (es requereix certificat digital) 
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SOL·LICITO QUE UN COP REALITZATS ELS TRÀMITS CORRESPONENTS, ES 
CONCEDEIXI LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL, PER A LES ACTUACIONS 
D'OBRES, MOVIMENTS DE TERRES O INSTAL·LACIONS SEGÜENTS: 
 
 

Descripció de l’actuació: 
 
 
 
 
 

 

Adreça de l’actuació: 
 
 

 

Referència cadastral: 
 

 

Empresa constructora:  
 

 

Tècnic competent (càrrec, noms i cognoms): 
 

 

Tècnic competent (càrrec, noms i cognoms): 
 

 

Pressupost de l'obra: 
 

 

Import dipositat al gestor de residus: 
 

 
 
 

ADJUNTO LA DOCUMENTACIÓ SEGONS L’OBRA, INSTAL·LACIÓ O ACTUACIÓ A 
REALITZAR, DE L’ANNEX DETALLAT A CONTINUACIÓ: 
 
 

  ANNEX: OBRES, MOVIMENTS DE TERRES I/O INSTAL·LACIONS. 

  ANNEX: DEMOLICIONS 

  ANNEX: GRUES 

  ANNEX: REFORMA, REHABILITACIÓ, RECONSTRUCCIÓ I/O DEMOLICIÓ 
DE VOLUMS DISCORDANTS EN EDIFICACIONS INCLOSES AL PLA 
ESPECIAL DE MASIES (PEM). 
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• En el cas que la llicència tingui per objecte qualsevol actuació en un edifici 
plurifamiliar, tant a l’interior de les entitats privatives com en els espais comuns 
s’atorgarà sense perjudici de l’autorització que correspongui d’obtenir de la 
comunitat de propietat. 
 

• Quan per a l’execució de les obres es requereixi l’ocupació de la via pública, 
s’haurà de tramitar independentment la corresponent llicència d’ocupació. 

 

• Quan l’execució de les obres es vinculi a una llicència d’activitat, caldrà aportar 
junt amb la sol·licitud de llicència urbanística la sol·licitud de llicència d’activitat 
llevat del cas que aquesta es trobi sotmesa al règim de comunicació, cas en el 
qual, la comunicació serà presentada en el moment que determini la legislació 
ambiental corresponent. 

 

• En el supòsit que la sol·licitud de llicència no reuneixi algun dels requisits o 
manqui la documentació preceptiva, es requerirà al sol·licitant perquè ho esmeni, 
atorgant-li un termini de deu dies hàbils a comptar del següent al de la notificació 
del requeriment, i amb l’advertiment que si no ho fa se’l tindrà per desistit de la 
seva petició, la qual cosa es reflectirà en la resolució expressa que es dicti. La 
resolució que acordi el desistiment tindrà els efectes establerts a la legislació 
d’hisendes locals vigent.  

 

• El termini per dictar resolució de la llicència urbanística és de 2 mesos, a comptar 
des del dia hàbil següent a de l'entrada de la sol·licitud. Aquest termini restarà 
suspès durant el temps atorgat a la sol·licitant per a l'esmena de la sol·licitud o de 
les deficiències de la documentació presentada. 

 

• No es podran promoure en règim d'autoconstrucció essent imprescindible 
encarregar-les a un constructor professional. 

 

• En el cas que la llicència versi sobre un bé catalogat, a la sol·licitud s’hi haurà 
d’acompanyar en tot cas, i a banda,  de l’autorització que correspongui d’atorgar al 
Departament de Cultura o d’altres organismes competents en la matèria, en cas 
que sigui necessària en funció del tipus de bé un projecte tècnic que comprengui: 

 
. Memòria en la que es descrigui l’obra o l’ús que es pretengui i s’assenyali la 

destinació o finalitat. 
 

. Plànols informatius a escala adequada (mínim 1:50) en planta, secció i alçat de 
l’estat actual de l’edificació, acompanyats d’un reportatge fotogràfic. 

 
. Plànols de l’entorn de l’edifici o construcció, detall de façanes i elements 

constructius, i descripció de materials emprats en la construcció, acompanyats 
d’un reportatge fotogràfic.  

 
. Plànols on es detallaran adequadament les obres que es preveuen realitzar, i la 

seva incidència en l’obra existent. 
 
. Notícia històrica sobre l’edifici o element. 
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NORMATIVA  APLICABLE 

DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística. 

Ordenances Fiscal Municipals, números 5 i 12. (OF 5 i OF 12) 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text  refós de la Llei 
d’urbanisme 

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Pere de Vilamajor, aprovat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el 22 de setembre de 2011, i publicat al DOGC el 16 
de febrer de 2012, núm. 6068. 

Ordenança Reguladora d’Obres (ORO), aprovada en la sessió del Ple Ordinari de 31 de 
gener de 2019, publicada en data 13 de febrer de 2019, al BOP núm. 4328 i en data 19 
de febrer de 2019, al DOGC núm. 7813. 

 

PAGAMENT PER LIQUIDACIÓ 
 

 

PRESSUPOST 
 

 
 

€ 

 

TAXA 
 

 

OF 12 
 

segons tipus d’actuació (*) 
 

 

€ 

 

ICIO 
 

 

OF 5 
 

3,8% del pressupost 
 

 

€ 

 

ICIO BONIFICAT 
 

 

OF 5 
 

50% de l’ICIO  
 

€ 

 

FIANÇA D’OBRA 
 

 

ORO 
 

15% ICIO (mínim 150,00€)  
 

€ 

 

TOTAL A PAGAR 
 

   
 

€ 

 

 D’acord a l’article 6 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 de l’Impost de construccions, 

instal·lacions i obres, sol·licito la bonificació del 50% de la quota que correspongui al cost 

efectiu de l’aprofitament tèrmic, eòlic i/o elèctric de l’energia solar. 

 

(*) TIPUS D’ACTUACIÓ 
Enderrocs 306,00 € 

Construcció habitatge unifamiliar o bifamiliar     380,00 € 

Construcció  d'edificis  plurifamiliars,  grup  d’habitatges unifamiliars, usos industrials, 
terciaris, oficines i comercials.    

 
410,00 € 

Obres de reforma, modificacions de projecte i/o ampliacions 347,00 € 

Moviments de terres i explanacions / Tala d'arbres 177,00 € 

Altres elements tècnics d'instal·lacions (plaques solars o fotovoltaiques) en sòl no 
urbanitzable 

 
177,00 € 

Pròrrogues 151,00 € 

Llicències d'obres per a usos provisionals 347,00 € 

Cales, rases i instal·lacions, inclòs les seves pròrrogues 175,00 € 

Les llicències o comunicacions per legalització d’obres sobre expedients de disciplina 
urbanística  

 
690,00 € 
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INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Responsable 

del 

tractament 

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. 

Adreça postal: Carrer Nou 26. 08458 Sant Pere de Vilamajor 

Telèfon: 938450008  

Adreça electrònica: ajuntament@vilamajor.cat 

Web municipal:  www.vilamajor.cat 

Finalitat del  

tractament 

La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud. 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de 

procediment administratiu i d’arxiu històric. 

Base jurídica 

del tractament 

El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al       

responsable del tractament o per complir una missió realitzada en interès 

públic o en l’exercici de poder públics conferits al responsable del 

tractament. 

Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i 

l’Ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la 

vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin requerides. 

Destinataris 

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho 

autoritza. 

Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea. 

Drets de les 

persones 

Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, 

oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra 

sol·licitud a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, o mitjançant la seu 

electrònica - http://vilamajor.eadministracio.cat/ 

Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la 

normativa de protecció de dades, us podeu adreçar al delegat de 

protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva 

web o per mitjans no electrònics. 

Informació 

addicional 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de 

dades en la web de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 

http://www.vilamajor.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/ 
 

 
 
Sant Pere de Vilamajor ........... d..................................... de 20........ 
 
Signatura, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Document actualitzat al gener de 2022)  
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