
1. Sol·licitant:
cognoms  

nom DNI núm.

segell registre 

carrer o plaça núm.

població telèfon

Exposa: Que té interès a realitzar les següents obres, de conformitat amb la documentació que 
s’adjunta: 
2. Agents de la construcció:
constructor Telèfon 

tècnic director grau superior Telèfon 

tècnic director grau mig Telèfon 

3. Emplaçament: referència cadastral  carrer i número, parcel·la, urbanització, paratge etc. 

4. Descripció de les obres:

Sol·licita: Que li sigui concedida la llicència.  

L’Ametlla del Vallès _______ d ________________________de ______ 

signatura

Als efectes de l’article 42 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
l’informem que d’acord amb l’article 81 del ROAS el termini per a atorgar llicències d’obres majors és de dos mesos i el d’obres menors 
d’un mes, comptats des del primer dia hàbil següent a la presentació de la sol·licitud. El còmput s’interromp durant el termini establert per 
l’emissió d’informes preceptius d’altres administracions i també durant el termini que es concedeixi per l’esmena de deficiències. 
Transcorregut el termini assenyalat es considerarà estimada la sol·licitud, llevat que aquesta tingui com a conseqüència que es 
transfereixin al sol·licitant o a tercers, facultats relatives al domini públic o al servei públic o que es tracti d’obres de nova planta quan no 
s’hagin complert els deures exigits per la normativa urbanística aplicable, el planejament o per manca d’informes preceptius i vinculants 
d’altres administracions, en quin cas es considerarà desestimada. Les llicències d’obres s’entenen sempre salvat el dret de propietat i sens 
perjudici de tercer, i per sol·licitar-les no és necessari acreditar la titularitat de la finca. 

Il.lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès 

FIANÇA: 300,51€ (sens perjudici de la liquidació definitiva)
Cal dipositar-la mitjançant ingrés al número de compte ES60 0081 0018 9300 0185 
6294 i cal adjuntar el comprovant de pagament a aquesta sol·licitud

SOL·LICITUD LLICÈNCIA OBRES MENORS  A
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