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Nom i cognoms/Raó social       
 
DNI/CIF        

 
Telèfon       

 
CP        

 
Adreça i població        
 
Representat/ada per       

 
DNI/CIF        

 
Domicili        

 
CP       

 
Municipi        

 
Telèfon        

 
Declaro que pretenc executar en l’habitatge situat a       
 
amb referència cadastral         
 
de les Franqueses del Vallès, les obres següents: 

 

 
 Enguixar o arrebossar parets i/o sostres. 
 Col·locar cel ras. 
 Canviar paviment. 
 Reparar o renovar la impermeabilització del terrat. 
 Renovar o reparar les instal·lacions de l’habitatge. 
 Reformar la cuina i /o el bany sense modificar els envans. 
 Renovar l’interior del vestíbul i /o l’escala comunitària, sense afectar l’estructura ni la façana. 
 Netejar, desbrossar i enjardinar jardins privats o l’interior de solars sense que comporti la destrucció 

del jardí existent ni la tala d’arbres. 
 Adaptar la vorada al Pla director de renovació de les voreres i suprimir les barreres arquitectòniques. 
 
Totes les obres que pretenc executar, excepte les que puguin afectar els jardins i la vorada, són obres interiors que no 
suposen canvis en les obertures, les parets, els pilars i els forjats ni en l’estructura ni en la distribució interior de  
l’habitatge i declaro que existeix conformitat de la propietat de l’habitatge per a la realització d’aquestes obres. 
 
Les obres es podran dur a terme en horari de 8 a 22 hores, d’acord amb allò que indiquen les ordenances de 
convivència ciutadana i rural vigents. 
 
Les obres començaran el dia     de            de 20       i acabaran el dia     de           de 20     . 
 

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR 
    Fotocòpia DNI o NIF 
    Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI 
    Document  acreditatiu d’haver liquidat la taxa corresponent  
    Document acreditatiu d’haver liquidat la fiança corresponent 

 
En virtut del Decret Legislatiu 1/2005, Text refós de la llei d’urbanisme, l’Ajuntament pot revisar les obres i 
instal·lacions en l’exercici de la inspecció urbanística. El termini màxim per executar les obres serà de 6 
MESOS. 
Les Franqueses del Vallès,       d                 de 20                   Signatura  

 

 
Ajuntament de les Franqueses del Vallès 

D’acord amb la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades es podran 
incorporar en un fitxer automatitzat per fer-ne un tractament informàtic. 
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RETORN FIANÇA 
 
El termini màxim per sol·licitar la devolució de la fiança és de set mesos a partir del moment 
en què s’iniciïn les obres. 
 
Cal aportar juntament amb la sol·licitud de devolució, el certificat original del gestor de 
residus i fer constar el número de compte corrent (20 dígits) on desitja que se li retorni 
l’import de l’esmentada fiança. 
 
 
OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 
La conformitat d’aquestes obres inclou la possibilitat d’ocupació de la via pública amb sacs de 
runes durant una setmana a partir de l’inici de les obres, amb un màxim de dos sacs. 
 
En cas que fos necessari ocupar la via pública més temps del previst, o amb més sacs, o bé 
ocupar-la amb contenidor de runes, s’ha de demanar el corresponent permís d’ocupació de la 
via pública. 
 
Les runes, els embalatges o altres residus generats en l’execució de l’obra s’han de dipositar 
en un abocador homologat o centre de gestió de residus. 
 
Una vegada liquidada la taxa corresponent cal tenir en un lloc visible des de la via pública el 
full de conformitat d’obres exemptes de llicència. 
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