
 
 

Exp. ____________ 
 

iSOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRA EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ 
 
INTERESSAT: 

Nom i cognoms _______________________________________________ D.N.I.  ________________ 

Domicili ___________________________________________ Núm. _____ Pis: _____ Porta: _______  

Població ___________________________________ CP ________________Telèfon ______________ 

Fax _________________________  Correu electrònic _______________________________________ 

 

REPRESENTANT LEGAL: 

Nom i cognoms _______________________________________________ D.N.I.  ________________ 

Domicili ___________________________________________ Núm. _____ Pis: _____ Porta: _______  

Població ___________________________________ CP ________________Telèfon ______________ 

Fax _________________________  Correu electrònic _______________________________________ 

Adreça a efectes de notificació:      INTERESSAT    REPRESENTANT 

 
EXPOSO: 
 
Que comunico a l’Ajuntament de Caldes de Malavella que realitzaré les: OBRES D’AMPLIACIÓ, REFORMA, 
MODIFICACIÓ O REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS JA 
EXISTENTS QUE NO SUPOSEN UNA AFECTACIÓ EXTERIOR DE L’EDIFICI O CONSTRUCCIÓ; 
consistents en: 
 
 1. Modernització de cuina, bany i safareig 
 2. Modificació instal·lacions edificis 
 3. Obres d’acabats sense modificar estructura ni distribució 
  Col·locació de cel ras 
  Paviments- enrajolats 
  Treballs decoració 
 4. Reparació o reposició de cobertes 

      Plana transitable (terrassa) 
      Plana no transitable (teulat pla) 
      Inclinada de teulada (teulada normal) 

 5. Substitució tancaments de finestres o portes 
 6. Reparació de balcons 
 7. Reparació sistemes de desaigües de coberta 
 8. Pintat de façanes 
     Casc antic (ocres i terrosos) 
 9. Pavimentació espais exteriors privats 
 10. Instal·lació de tendals. 
 11. Altres ____________________________________________________________________ 
 12. Obres de reforma interior que afectin a l’estructura i/o distribució 
 
I MANIFESTO QUE: 
 
 Emplaçament de l’obra _________________________________________________________ 
 Superfície i dimensions de l’obra _________________________________________________ 
 Pressupost ___________________________________________________________________ 



 Descripció de l’actuació: 

     ____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________     

 Altres dades d’interès : Ref. Cadastral núm: _______________________________ 
 Nom del contractista ___________________________________________________________ 
 El lloc on es realitzen les obres es destinarà AL MATEIX ús o activitat que s’hi exerceix actualment. 
 El lloc on es realitzen les obres es destinarà a _______________________________________ 
 L’obra requereix ocupació de via pública i se’n formula la petició. 
 
DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA: 
 
 NIF o DNI del sol·licitant. 
 Fotocòpia de l’acta de l’assemblea de propietaris (si les obres les demana la comunitat). 
 Fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat i els poders del seu representant si la sol·licitud 
     la fa una persona jurídica. 
 Autoliquidació de la taxa i de l’ICIO. 
 Justificant del dipòsit de la fiança de residus (en les obres 1, 3, 4 i 12) 
 
- Per les obres tipus núm. 1 a 11: 
 
 Memòria. En aquesta s’haurà de justificar el compliment de la normativa urbanística, així com una descripció 
detallada de l’actuació a executar. La memòria podrà formar part d’un projecte i haurà de contenir el pressupost. 
 Plànols a escala adequada que deixin constància de les actuacions a desenvolupar. En el cas de que sigui 
preceptiva la presentació d’un projecte tècnic, s’inclouran en el mateix. 
Aquesta documentació s’haurà de desenvolupar d’acord amb  l’obra a executar. 
 
- Per les obres tipus núm. 12: 
 
 Projecte redactat per tècnic competent i visat, en el cas que per la naturalesa de les obres aquest sigui preceptiu. 
El projecte haurà de contenir les dades necessàries per tal de poder comprovar que les obres s’ajusten a la 
normativa urbanística. 
 Full de nomenament del director de l’ obra. 
 
 DECLARO que aquesta obra es fa en sòl urbà, no comporta intervenció que suposi una afectació exterior de 
l’edifici o construcció, no es fan en cap edifici catalogat, ni es realitzen obres a la via pública (voreres i 
clavegueram) i que s’ajusta estrictament a la descripció abans detallada. 
 DECLARO que executaré la reposició d’aquells elements situats en sòl públic que hagin quedat malmesos a 
causa de les obres. 
 
Caldes de Malavella, _____________________________________ 
 
 
 
 
Signatura Interessat ii: ______________             Signatura Representant: ________________ 
                                                            
i Protecció de dades personals. L’ajuntament de Caldes de Malavella, en compliment del que estableix l’article 5 de la Llei orgànica de Protecció de Dades de 
caràcter personal 15/1999, de 13 de desembre, pel que es regula el dret d’informació en la recollida de dades, li comunica que les seves dades personals han 
estat incorporades al fitxer Urbanisme, Rehabilitació i Habitatge. Només seran utilitzades en el procediment administratiu pel qual han estat necessàries i pel 
departament de l’ajuntament encarregat de la seva execució. En cap cas seran cedides a tercers. 
Per exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació, pot fer-ho personalment o per escrit a la següent adreça: Ajuntament de Caldes de Malavella C/ Vall-
llobera, s/n, 17455 Caldes de Malavella (Girona)     
 
ii Només cal la signatura del representant si s’aporten poders de representació al seu favor.Caldrà les dues signatures quan les notificacions posteriors s’hagin 
de practicar al representant. 


