
 

 

Ajuntament 
de 

Sant Llorenç d’Hortons 
(Alt Penedès) 

 

obres menors 
 

 
 

Dades sol·licitant o empresa 
 

Nom i cognoms o raó social ...............................................................................................................................  NIF .........................................................  

Domicili per a notificacions ....................................................................................................................................................................................................... 

Població ......................................................................................................................................................................................... Codi postal ............................ 

Telèfons ...................................................................................................................... adreça electrònica ............................................................................. 

Vol designar com a mitjà preferent de notificació els mitjans electrònics?      □  SÍ            □  NO 
 

EXPOSA que interessa realitzar les obres menors d’a cord amb el següent detall: 
 
Dades de l’obra / tipologia de l’actuació 
 

Emplaçament .......................................................................................................................................................................................................................................  

Referència cadastral ...................................................................................................................................................................................................................... 

Superfície d’afectació aproximada ..................................................................................................................................................................................... 

Contractista ..........................................................................................         Gestió de residus    ..................................................................................... 

Pressupost  ........................................................................................ €     
  

  
Construcció de piscines particulars (PTV + ASS) 

   
Construcció envans pluvials (ASS) 

  
Enderrocs parcials (PTV + ASS) 

   

Instal·lació de terrasses, quioscs i qualsevol altre ús o 
ocupació de via pública (croquis fotos lloc i superfície 
a ocupar) 

  

Moviments de terres < 1m d’alçada  
Moviments de terres > 1m d’alçada < 10.000 m3 (PTV 
+ ASS)    

Obres puntuals d’urbanització no incloses en 
projectes d’urbanització. Inclou connexions 
d’escomeses (clavegueram, aigua...) rases, cates i 
canalitzacions a la via pública 

  

Instal·lacions d’aparells elevadors, ascensors i 
aparells mecànics en edificacions existents  
(PTV + ASS)   

Modificació de coberta dels edificis amb augment de 
volum però sense augment de superfície construïda 
(DT) 

  

Construcció o modificació de tanques (SNU) 
Murs de contenció de terres > 1,5 m d’alçada  
(PTV + ASS)   

Instal·lació de marquesines (ASS) 

  

Noves obertures (finestres o portes) o modificacions 
de dimensions existents. Inclou modificacions de 
balcons o elements sortints (PTV + ASS)   

Instal·lació de grues torre (PTV + ASS empresa 
instal·ladora + còpia assegurança + còpia inscripció 
al registre oficial + acta inspecció EIC) 

  

Obres puntuals de rehabilitació o reforma que afectin 
o alterin l’estructura i/o fonaments dels edificis  
(PTV + ASS)   

Tala de masses arbòries < a 1000 m2 

  

Col·locació de bastides de > 2 m d’alçada 
(EBSS + ASS)  

   

Altres: 

 

PTV – Projecte tècnic visat DT – Documentació tècnica  ASS – Assumeix tècnic 
SNU – sòl no urbanitzable EBSS – Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OBRES MENORS  



 

 

Ajuntament 
de 

Sant Llorenç d’Hortons 
(Alt Penedès) 

 

obres menors 
 
Documentació que s’adjunta * 
 
NO SI 

 a) Document en el qual es descriu, per escrit o gràficament, l’estat actual i final de les obres 
(o fotografies, croquis,...) 

 b) Plànol d’emplaçament.  

 c) Fotografies de les façanes (10 x 15 cm) amb voreres i elements urbans confrontats. 

 d) Fitxa cadastral. 
 e) Últim rebut de liquidació de la cotització de la Seguretat o altra justificació d’estar al 

corrent de pagament de la SS, del contractista. 

  f) Sol·licitud, si s’escau, d’ocupació de via pública temporal. 

 g) Autoliquidació de l’autorització 

 h) Projecte tècnic visat 

 i) Assumeix tècnic 
 

* D’acord amb el què disposen els art. 33 i 34 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
la protecció de la legalitat urbanística. 
 
Condicions de l’autorització 
 
Termini de les obres: 
Els terminis per a l’execució de les obres són d’un any  per iniciar-les i de tres per acabar-les, ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada i es prorroguen 
automàticament per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència urbanística ho sol·licita 
justificadament abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti. 
 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per començar-les o acabar-les, incloses les 
seves pròrrogues respectives, i aquestes no s’han iniciat ni finalitzat. 
 
 
Sant Llorenç d’Hortons, ...................  de ................................................................. de ................... 
 
Signatura,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL·LM. SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE S ANT LLORENÇ D’HORTONS 
 
D’acord amb l’entrada en vigor del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), l’informem de: Responsable del tractament : Ajuntament de Sant 
Llorenç d’Hortons, C/ Major, 36, 08791 - 937716000 st.llorensh@ajhortons.cat. Encarregat del tractament:  Delegat de Protecció de Dades (DPD). 
Finalitat del tractament:  Gestió i tramitació de la vostra sol·licitud a l’ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons. Temps de conservació:  Les dades seran 
conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu històric. Destinataris de cessions o 
transferències:  No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. No s’ha previst cap transferència internacional de les dades 
subministrades. Drets de les persones interessades:  Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la 
limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica www.ajhortons.cat o presencialment al Registre de l’Ajuntament de Sant Llorenç 
d’Hortons. 
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