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Nom  i cognoms       
 
DNI/CIF        

 
Telèfon       

 
CP       

 
Adreça i població        
 
Representat per        

 
DNI/CIF        

 
Telèfon       

 
Amb domicili       

 
Municipi       

 
CP        

SOL·LICITO  
Emplaçament :                     
 
Referència cadastral:         
 
Persona propietària del solar o edificació:       

 
FACULTATIUS: 

TÈCNIC/A AUTOR/A DEL PROJECTE 
Nom/Raó social: ____________________________________   Telèfon: __________ DNI/CIF: ______ 
 
amb domicili: _____________________________ Municipi: ___________________CP: ___________ 

 
DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR (Si adjunteu documents, feu-ne constar la relació) 
 

Fotocòpia DNI o NIF. 
Documentació que acrediti la propietat del solar o edificació. 
Document acreditatiu d’haver liquidat la taxa corresponent. 
Plànol d'emplaçament.  
Documentació tècnica on consti (d'acord amb l'art. 239 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, D 305/2006, de 18 

de juliol): 
 Memòria justificativa de l’adecuació del nombre d’habitatges, establiments o elements proposats a les 

determinacions del planejament aplicable i en el cas d’habitatges, el compliment dels requisits mínims 
d’habitabilitat per segona ocupació (2 exemplars) 

 Els plànols  necessaris, a escala adequada, per deixar constància del nombre d’habitatges, establiments  o 
elements, i  de llur superfície i ús urbanístic. (2 exemplars) 

Nota simple o certificació del Registre de la propietat on consti la descripció de la finca o edificació. 
La proforma de la escriptura pública de divisió horizontal simple o complexa. 

 
MANIFESTO que les dades són certes. 

Amb la conformitat de la persona propietària, SOL·LICITO que, mitjançant l’ acompliment de les condicions que 
se m’imposin i el pagament de les taxes corresponents, em sigui concedida aquesta llicència. 
 
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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