
 
 

 
FULL INFORMATIU 

DOCUMENTACIÓ PER SOL.LICITAR LLICÈNCIA DE CONNEXIÓ  
A LA XARXA DE SERVEIS 

 
 
� Full de sol·licitud (per duplicat).  

 
� Fotocòpia del D.N.I. o C.I.F. (o exhibició de l’original). 

 
� Si s'escau, carta de pagament d'haver ingressat a la Caixa Municipal l'import del preu 

públic corresponent que fixin les Ordenances Fiscals Reguladores. 
 

• Si s'escau, memòria tècnica i projecte d'obres per duplicat exemplar, on hi constin els 
següents continguts: 
a) Nom de la persona responsable de la direcció de  l'obra, amb adreça i telèfon. 
b) Ocupació de la via pública: llocs, dimensions i període. 
c) Característiques dels materials prevists en la reposició de serveis i paviments. 
d) Plànol de situació i detall de l'obra o  instal·lació. 
e) Pressupost de les obres 
 

• Si s'escau, full d’assumpció de la direcció facultativa. 
 
� Certificat del col·legi professional sobre la identitat i habilitació professional de cadascun 

dels tècnics de l'obra i justificar l'assegurança de responsabilitat civil per l'obra que es 
preveu realitzar, a excepció que es presenti la documentació visada.  

 
� Justificar l'assegurança de responsabilitat civil per a l'obra que es preveu realitzar 
 
• Plànol d’emplaçament 1:500. 

 
• Tractant-se de finques incloses en l’àmbit assenyalat pel PEPPS, la documentació 

específica exigida per la seva normativa. 
 

• En cas de llicència de xarxes d’instal·lacions elèctriques cal escrit de la companyia 
elèctrica indicant el punt exacte on la persona interessada ha de connectar la instal·lació 
elèctrica. 

 
• Amb la concessió de la llicència de que es tracti s’entén autoritzada la utilització del 

domini públic per aquesta finalitat. 
 

La documentació es podrà presentar en el registre de Territori  
c. de Pau Claris, 100; de 9 a 14h. 

RECORDEU: 
 
� Cal deixar una franja mínima de pas pels vianants d’una amplada de 0,90 m. totalment 

lliure d’obstacles durant el transcurs de les obres. I, acabades les obres, cal deixar la 
vorera en el mateix estat de quan es van iniciar les obres. 

� La sol·licitud de llicència està subjecte al pagament de la taxa, segons l’Ordenança 
Fiscal Municipal 3.9., si s’escau 

� El pagament de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres, s’ha d’acreditar en 
el moment de retirar la llicència, un cop atorgada, segons Ordenança Fiscal Municipal 
2.4., si s’escau. 

 


