Nota de premsa
Terrassa, 21 de febrer de 2018

Una nova guia digital informa la ciutadania sobre
el tipus de llicència d’obra que necessita
Un senzill qüestionari permet descobrir a l’usuari quin permís municipal o
comunicació prèvia ha de presentar a l’Ajuntament
L’Ajuntament de Terrassa posa a disposició de la ciutadania el nou “Qüestionari
d’obres”, una eina online que serveix per determinar quin tipus de sol·licitud de
llicència o comunicació prèvia cal presentar abans d'executar una construcció,
instal·lació o obra. Amb el “Qüestionari d’Obres”, que només és compatible amb
Google Chrome, l’usuari pot saber quin permís necessita per fer petites reformes o
bé grans construccions. Només cal que accedeixi a la seu electrònica de
l’Ajuntament
de
Terrassa,
a
l’enllaç
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsZJk82T4R5WSleF2ZhpN8zIYdrMwqt
M-PDsVZZSn9ynl_5A/viewform?usp=send_form, i respongui a les preguntes
formulades triant una de les tres, quatre o cinc opcions plantejades a cada qüestió.
Al final del qüestionari, l’usuari obté la resposta desitjada, amb el tipus de permís
que ha de cursar, el preu de la taxa que ha d’abonar i la documentació tècnica
requerida.
L’objectiu del projecte és facilitar al màxim la informació al ciutadà que vol fer una
obra, construcció o instal·lació i no sap quin permís o comunicació ha de cursar
davant l’Ajuntament. Actualment, hi ha sis procediments diferents: llicències d’obres
majors, llicències d’obres menors, llicències d'obres menors de serveis i
instal·lacions, comunicacions prèvies d'obra, comunicacions prèvies d'obra de
reforma o adequació de locals, així com del muntatge d'antenes de telefonia i
comunicacions prèvies d'obres de serveis i instal·lacions.
En cas de dubte, a la part final del “Qüestionari d’Obres” s’informa a l’usuari que
també pot sol·licitar cita prèvia de manera telemàtica a la pàgina web
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7897 perquè sigui atès per personal
tècnic de Llicències d’Obres i Protecció de la Legalitat. Així mateix es convida a
valorar el servei, en una escala de l’1 (gens) al 10 (molt), i a realitzar qualsevol tipus
de suggeriment o comentari.
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A continuació, i des del mateix web, l’usuari pot fer directament la sol·licitud de
llicència o la comunicació, o bé descarregar-se els impresos, com formularis de
sol·licitud, models de declaració responsable o de nomenament de contractista, el
qüestionari d’estadística d’edificació i habitatge o bé el full informatiu de detalls
constructius d’escomesa, vorera i calçada, entre d’altres.
Qui pot accedir al qüestionari?
•

Empreses constructores i particulars, companyies de serveis, i, en general,
totes aquelles persones físiques o jurídiques que hagin d'efectuar o legalitzar
obres.

L’usuari pot trobar més informació a:
• Catàleg de comunicacions i llicències d’obres
(https://aoberta.terrassa.cat/documents/ajuda431480556.pdf?iddoc=431480556&i
drel=4781)fwewer
• Informació bàsica sobre l’accessibilitat en locals
(https://aoberta.terrassa.cat/documents/ajuda209101837.pdf?iddoc=209101837&i
drel=4781)
La documentació també es pot tramitar de forma presencial a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
(https://aoberta.terrassa.cat/oficines/infoEntitat.jsp?id=18343), situada al carrer del
Pantà, 20, 2.
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