
Solicitante 

 Sr. Nombre/Razón 
social: 

Doc. identificativo:
Sra. 

Representante 

Nombre:  Doc. identificativo: 

Datos para notificaciones 

Dirección electrónica: 

Teléfono móvil: 

Titular de la dirección: 

Dirección (en caso de ser persona física): 

Municipio: CP:

Teléfono fijo: 

Expone 

Solicita 

Girona, ___ de ___________ de 20___ 

Firma 

ALCALDIA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE GIRONA 
Ajuntament de Girona –  Pl. del Vi, 1 – 17004 Girona – Tel. (+34) 972 419 000 – www.girona.cat – CIF: P1708500B 

Código de identificación: L01170792 

(Si es necesario puede utilizar el reverso o una hoja adicional) 



Pago de la tasa 
Si este trámite está sujeto al pago de la tasa correspondiente mediante el documento de 
autoliquidación que se os entregará con el justificante del Registro General, dispone de 10 días 
hábiles para hacer el pago a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. 

Veracidad de la documentación aportada 

La persona interesada o quien la represente se responsabiliza de la veracidad de los documentos 
aportados, de acuerdo con el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. 

Documentación pendiente de digitalizar 
La documentación aportada pendiente de digitalizar estará a disposición del solicitante a partir del 
tercer día hábil desde la fecha de presentación, y se podrá recoger hasta después de 10 días 
naturales a contar desde la misma fecha. 

Recogerá la documentación pendiente de digitalizar: 
 Sí 

 No 

Autorizo 

El Ayuntamiento a destruir la documentación no recogida, según lo establecido en el Acuerdo 
1/2010 de la Comisión Nacional, de Acceso, Evaluación y Selección Documental sobre las 
condiciones de sustitución de documentos en soportes físicos para copias electrónicas de 
documentos con validez de originales, y el procedimiento de la Sección de Gestión Documental y 
Archivo del Ayuntamiento de Girona. 

Girona, ___ de___________ de 20___ 

Firma 

 

 

La presentación de documentación en el Registro General o Sede electrónica supone el
consentimiento para incorporar sus datos personales en los ficheros del Ajuntament de Girona, de
los cuales es Responsable del Tratamiento, de acuerdo con el Reglamento General de
Protección de Datos. 

La finalidad es exclusivamente para la resolución de esta tramitación, sobre la base legal que
otorga la Ley municipal y de régimen local de Cataluña (Decreto Legislativo 2/2003, art. 66) y la
Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (L 39/2015, art. 28.1 y
66). Los datos no se utilizarán para finalidades diferentes ni se cederán a terceros sin su
consentimiento excepto que una norma legal lo autorice. 

Los períodos de conservación y eliminación de los datos están sometidos a la regulación
emitida por la Comisión Nacional de Acceso y Evaluación y Selección Documental de Cataluña. 

Sobre estos datos podrá ejercer sus derechos (derechos ARSLOP: acceso, rectificación o
supresión, limitación del tratamiento, oposición y, si es el caso, portabilidad) mediante solicitud
dirigida o presentada en el Registro General (Plaza del Vi, 1, 17004-Girona) o Sede electrónica del
Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat). 

Más información en www.girona.cat/dadespersonals. Para cualquier cuestión relacionada se puede
dirigir a la persona Delegada de Protección de Datos (DPO@ajgirona.cat). 

https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1489.html


Sol·licitud de llicència urbanística 

Dades de la persona sol·licitant 

Nom:

Representant:1  

Dades de l’obra 

Emplaçament:

Ref. Cadastral: 

Descripció actuació: 

Tipus d’obres a realitzar: 

Moviments de terra i les esplanacions dels terrenys 

 Parcel·lacions urbanístiques 

Construcció d’edificis de nova planta 

Actuacions en edificis existents que comportin alguna de les següents intervencions: 

 Rehabilitacions funcionals integrals 

Reparacions estructurals integrals 

Reformes integrals 

Ampliacions de superfície i volum construït 

Modificació de les densitats existents 

Canvi d’ús característic de l’edifici 

L’enderroc total o parcial d’edificacions 

Construcció de piscines 

Primera utilització i ocupació parcial dels edificis i construccions, en els següents supòsits: 

Construccions o edificis que formin part d’un conjunt edificatori objecte d’un projecte únic 

Entitats d’un edifici que disposin d’accés i funcionament independents 

Reforma d’una entitat per a canvi d’ús a residencial 

Extracció d’àrids i l’explotació de pedreres 

Acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge 

Instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes 
instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçada 

Tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva (més de tres arbres) 

1 Cal adjuntar document acreditatiu de la representació 
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Obertura, pavimentació i modificació de camins rurals 

Constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa 

Obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització 

Instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o 
permanents 

Instal·lació de infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de 
sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de 
telecomunicacions 

Usos i obres provisionals 

Actes que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat consistents en: 

 Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, 
modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions 
existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen 
l’elaboració d’un projecte tècnic 

La primera utilització i ocupació dels edificis 

El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial 

La construcció o la instal·lació de murs i tanques 

La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública 

La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de 
propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre 
d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu 
independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior 

Legalització d’obres 

Les actuacions subjectes a comunicació prèvia tipus 2 i que afectin a finques incloses en el 
Pla Especial de Reforma Interior i Conservació del Barri Vell, Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni, Pla Especial Grup d’Habitatges Sant Narcís i Pla Especial Vall de Sant Daniel 

Les actuacions subjectes a comunicació prèvia tipus 1 i tipus 2 que requereixin l’informe 
preceptiu d’una altra administració pública 

La persona sol·licitant i/o representant que subscriuen aquesta comunicació es 
responsabilitzen de la veracitat de les dades assenyalades, el compliment de les condicions 
per a l’execució de les obres i el compliment de la normativa sectorial i municipal 
d’aplicació. 

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___ 
Signatura, 
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