
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA  D’OBRES MAJORS

DADES PERSONALS

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans

T. 93 864 80 56
www.palauplegamans.cat

CIF: P-0815500-D

Nom i cognoms                         DNI/NIE/Passaport

Nom i cognoms del representant (si s’escau)           DNI/NIE/Passaport

Domicili a efectes de notificació        

Població           Codi postal

Correu electrònic (obligatori en cas d’optar per la notificació electrònica*)  Telèfon   Mòbil

(*)     Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment. A tal efecte facilito en la present 
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil on rebre l’avís de la posta a disposició de les notificacions.

DADES D’ALTRES AGENTS
Arquitecte     DNI   N.colegiació  Telèfon 

Arquitecte tècnic     DNI   N.colegiació  Telèfon 

DADES DEL CONTRACTISTA

Nom i cognoms o raó social                      DNI/NIE/Passaport 

Domicili 

Població           Codi postal

Correu electrònic (obligatori en cas d’optar per la notificació electrònica*)  Telèfon   Mòbil

EMPLAÇAMENT DE L’OBRA

Domicili

Descripció

Tipus   Ús                  Superfícies  

Obra nova        Habitatge       Planta  Nova planta          Reforma        Ampliació
Reforma        Comercial       
Ampliació        Parking       
Legalització        Industrial       
Canvi d'ús        Traster       
Altres         Altres

Pressupost     Duració (mesos)

Soterrani

Baixa
Primer pis
Segon pis



Excavació - Tn  (11 €/tn) Construcció - Tn  (11 €/tn)

SITUACIÓ DEL CONTENIDOR O SAC DE RUNES
Segons volum Unitats ut Dies Interior 1* Via Pública 2* Taxa Via pú.
Sac 

Contenidor

TOTAL

Abocador autoritzat al qual es portaran els residus o terres

Empresa que s’encarrega de la recollida del sac o contenidor de residus     Telèfon      CIF

Via Pública Unitats  Temps Interior 1* Via Pública 2* Taxa Via pú.

Sense tall de trànsit 
Tall de trànsit
Grua fixa 
Altres

  TOTAL **
1* Es situarà a l’interior de l’obra, sense ocupar l’espai públic. (Opció prioritària si es possible).
2* Es situarà a la vorera o al vial. En aquest cas, s’ha d’aportar foto o plànol de situació.
** L’import del total és provisional i no contempla la Taxa de Via Pública del concepte Altres.

DECLARACIÓ DE DADES QUE GAUDEIXEN DE CONFIDENCIALITAT

En relació a la tramitació de l’ expedient per a la legalització de l’ activitat descrita i situada en l’ emplaçament a dalt 
indicat, i als efectes de garantir i protegir, en el tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets 
fonamentals de les persones físiques, i especialment el seu honor i intimitat personal i familiar, DECLARO que a 
l’empara de l’ establert per la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals, i del Reglament núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, 
la relació de categories especials de dades són les següents:

Cap
Totes les relatives a la tramitació de l’ expedient relacionat
Les dades següents (especificar quines):  

VOLUM DE RESIDUS QUE ES GENERARÀ AMB L’EXECUCIÓ DE L’OBRA (*)

“D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un 
tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que 
esteu realitzant, i no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les 
disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran 
conservades per obligació legal com a part del procediment administratiu. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió 
d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades o bé per mitjans electrònics www.palauplegamans.cat o bé presencialment o per correu 
convencional a l’adreça següent: plaça de la Vila, 1 – 08184 Palau-solità i Plegamans.”

30300-031 v2 IMP. MUNICIPAL

Palau-solità i Plegamans,  30   de/d’ d   esembre   de 019 Signatura
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