
 

 

Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

URBANISME,  OBRES PÚBLIQUES I  HABITATGE 

 

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 

LL03 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’ENDERROC D’EDIFICI 
    

Dades del sol·licitant:    

Nom i cognoms o raó social:   DNI / NIF:  

Representant (si n’hi ha):  

Nom i cognoms:    DNI: 

Adreça de notificacions:  sol·licitant  representant 

Adreça:  Municipi:  

Telèfon: Fax:  Correu electrònic: 

Adreça de l’obra:    

Carrer i número:                                                                                           Referència Cadastral:

Tècnic redactor:    

Nom i cognom o raó social:    

Telèfon: Fax:  Correu electrònic: 

SOL·LICITA:    
Llicència d’enderroc d’edifici, amb el següent ús: 

 Habitatge unifamiliar  Habitatge plurifamiliar  Edificació industrial 

 Comerç / oficines  Altres:   

Documentació aportada:   
 Fotocòpia del DNI del sol·licitant i/o del representat (NIF en el cas de persones jurídiques). 

 Acreditació de la liquidació de les taxes i de l'impost de construcció, instal·lació i obres. 

 Projecte executiu signat pel tècnic redactor i pel promotor i visat, si s’escau (dos exemplars en format paper i un en suport digital). 

 Declaració responsable on el titular de la llicència es compromet a què els residus seran gestionats en una instal·lació autoritzada. 

 Full de dades estadístiques d’edificació i habitatge. 

 MÉS DOCUMENTACIÓ AL DORS. 
 

El sotasignat sol·licita que se li concedeixi llicència municipal per 
realitzar les obres descrites. 

En cas que falti DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE, la sol·licitud 
serà INCOMPLETA. El sol·licitant disposarà d’un termini de 15 DIES 
per a completar-la íntegrament. Si no ho fa en aquest termini, se’l 
tindrà per DESISTIT de la seva petició, que s’arxivarà.  

Sant Andreu de Llavaneres,                                        de  20 

SIGNATURA 



 

Altra documentació aportada:   
 Full d’assumpció de la direcció de l’obra visat pel corresponent col·legi professional. 

 Contracte d’acceptació de residus generats a l’obra, amb un gestor autoritzat. 

  

  

  

  

  
 
 
 
 

D’acord amb allò que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem 

que les dades que se sol·liciten en aquesta instància s’incorporen als fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de Sant 

Andreu de Llavaneres. Les dades seran utilitzades per a la gestió d’aquest Ajuntament i les cessions de les mateixes ho seran 

a les administracions públiques, persones o entitats, les quals de conformitat amb les vigents disposicions, hagin de tenir-ne 

coneixement. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició, 

en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant un escrit adreçat a l’ALCALDE-PRESIDENT de l’Ajuntament prèvia 

acreditació de la identitat. 
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