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        SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OBRES 

1. DADES PERSONALS 
 

DADES DEL SOL·LICITANT 

En/Na ..................................................................................................... , amb 

NIF/CIF ........................... Població ............................................ CP( ............... ) 

Adreça .........................................................  .................  ................................  

Urbanització/ núm. bústia .................................................................................  

Dades contacte: Telèf. fix: ..................... Telèf. mòb. ........................................  

Adreça electrònica............................... @ .........................................................  

 
 

DADES DEL REPRESENTANT (en cas que presenteu aquest formulari en nom d’una altra persona) 

En/Na ..................................................................................................... , amb 

NIF/CIF ........................... Població ............................................ CP( ............... ) 

Adreça .........................................................  .................  ................................  

Urbanització/ núm. bústia .................................................................................  

Dades contacte: Telèf. fix: ..................... Telèf. mòb. ........................................  

Adreça electrònica............................... @ .........................................................  

 És necessari marcar aquesta casella si s’ha de comunicar la resposta al representant.  

 
1. EXPOSA 

 

Que li interessa realitzar les següents obres:  

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

(al dors hi ha un espai per a un croquis, si escau) 

Emplaçament: .............................................................................................. 

Pressupost: .................................................................................................. 

 
2. SOL·LICITA 

 

Que previs els tràmits i informes reglamentaris corresponents, li sigui concedida la 

corresponent llicència d’obres. 

 
Corbera de Llobregat, ...............de/d' .............................................de 20..... 

 

 

Al dors hi trobareu informació sobre la LO 3/2018 de protecció de dades de caràcter personal 
 

Signatura AUTORITZO a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat perquè accedeixi a 
les meves dades i els antecedents que constin en fitxers d'altres 
administracions públiques i que calguin per a la tramitació i resolució 
d’aquesta sol·licitud. Així mateix, autoritzo que aquestes dades siguin 
comunicades a les administracions públiques que així ho sol·licitin. 
 

Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent: ☐ 
 

AUTORITZO aquest Ajuntament perquè les notificacions relacionades amb 
aquesta sol·licitud em siguin trameses, amb plens efectes alliberadors, 
utilitzant mitjans electrònics a través de la plataforma e-NOTUM, accessible 
des del web municipal www.corberadellobregat.cat 
 

Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent: ☐ 

http://www.corberadellobregat.cat/
mailto:ajuntament@corberadellobregat.cat
http://www.corberadellobregat.cat/


Croquis de les obres:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Informació important 

És obligatori emplenar tots els camps de la sol·licitud. Per què? 

 
Perquè l'article 66 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques estableix que les sol·licituds que es formulin a l'Administració han de contenir les dades 
que s'assenyalen al formulari. 

Quin tractament rebran les vostres dades personals? 

 
 Les dades personals que ens proporcioneu seran tractades de conformitat amb la finalitat legal 

per la qual son recollides. 

 Qualsevol altre tractament no previst en els indicats requereix del vostre consentiment exprés, 
llevat d’altres actuacions compreses dins l'exercici de les competències de l'Ajuntament, o en 

qualsevol altre supòsit previst a la normativa vigent. 

Quins drets teniu en relació amb les dades que ens heu proporcionat? 

 

 Podeu exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i, si 

és el cas, portabilitat, mitjançant sol·licitud adreçada o presentada a l’Oficina d’Atenció a la 

Ciutadania (c. La Pau, 4,  08757-Corbera de Llobregat) o la Seu electrònica 
(http://seu.corberadellobregat.cat). 

 Podeu consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a:  

http://corberadellobregat.cat/perfil/corbera/recursos/recursos/informaci__de_protecci__de_dad

es_actualitzada_al_rgpd.pdf 

 

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES 

El sistema esmentat enviarà un avís a l'adreça de correu electrònic i/o al mòbil que figura en 

aquesta sol·licitud. 

 

L'accés a les notificacions electròniques es pot efectuar mitjançant la generació d'una paraula de 
pas o mitjançant certificats digitals emesos per entitats de certificació classificades per l'Agència 
Catalana de Certificació –CATCert. 
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