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SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA D’ OBRA

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL

D.N.I.-N.I.F.-C.I.F.

DOMICILI

TELÈFON

MUNICIPI

PROVINCIA

CÔDIG POSTAL

OBRES QUE ES VAN A REALITZAR:

PRESSUPOST:
EMPLAZAMENT DE L’OBRA:














Si el sol·licitant és una persona jurídica, escriptura constitutiva o document anàleg de l'entitat.
Si el sol·licitant és una persona física acreditació de la seua identitat.
Si es sol·licita en nom d’ una persona física o jurídica, acreditació de la representació, si és el cas, per mitjà de document
notarial o apud acta davant del funcionari qualificat de l'administració.
Un exemplar en suport digital i altre en paper del projecte bàsic subscrit per tècnic competent, visat pel corresponent Col·legi
Professional o acompanyat de declaració responsable de tècnic competent. S'adjuntarà si és el cas el corresponent Estudi de
Gestió de Residus de Construcció i Demolició.
Fitxa urbanística subscrita pel tècnic autor del projecte i el promotor de les obres.
Qüestionari d'estadística de l'edificació i vivenda que haurà d'estar firmat pel tècnic autor del projecte i pel promotor de les
obres.
Nomenament del director de les obres i del director d'execució de les obres
Nomenament del constructor firmat per ell mateix i pel promotor
Si s'està acollit al règim de propietat horitzontal, exemplar del Projecte d'Infraestructures Comunes de Telecomunicació visat pel
col·legi oficial corresponent en suport digital.
Si la llicència és per a la construcció o l'habilitació de construccions destinades a qualsevol activitat, haurà d'acompanyar-se del
corresponent projecte d'activitat que serà tramitat conjuntament amb la llicència d'edificació.
Abans del començament de les obres s'haurà d'aportar:
Projecte Bàsic i d'Execució subscrit per tècnic competent visat pel col·legi oficial corresponent en suport digital
Estudi de Seguretat i Salut visat subscrit per tècnic competent visat pel col·legi oficial corresponent en suport digital.

Albuixech a __________, de ______________________ de 2.01

EL SOL.LICITANT
Les dades per vosté facilitades seran incloses en un fitxer titularitat de l'Ajuntament d'Albuixech, la finalitat del qual és la gestió administrativa de la llicència o
autorització urbanística instada en el present document. La no comunicació de les dades i entrega dels documents adjunts, que anaren requerits si és el cas, pot
provocar la no atenció de la sol·licitud efectuada. Així mateix, li informem que les seues dades seran objecte de cessió a les entitats o organismes públics als quals
siga necessari o preceptiu facilitar les seues dades per a poder gestionar la seua sol·licitud. D'acord amb el que disposa la L.O. 15/1999, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, vosté pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si és el cas oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una
fotocòpia del seu DNI, dirigida a l'Ajuntament d'Albuixech, Plaça de L’Ajuntament, 1 C.P.46550 Albuixech (Valencia), o bien mediante la entrega personal de
la solicitud ante el Ayuntamiento con la exhibición del D.N.I original.
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SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

D.N.I.-N.I.F.-C.I.F.

DOMICILIO

TELEFONO

MUNICIPIO

PROVINCIA

CODIGO POSTAL

OBRAS QUE SE VAN A REALIZAR:

PRESUPUESTO:
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA:












Si el solicitante es una persona jurídica, escritura constitutiva o documento análogo de la entidad.
Si el solicitante es persona física acreditación de su identidad.
Si se solicita en nombre de una persona física o jurídica, acreditación de la representación, en su caso, mediante documento
notarial o apud acta ante el funcionario cualificado de la administración.
Un ejemplar en papel del proyecto básico suscrito por técnico competente, visado por el correspondiente Colegio Profesional o
acompañado de declaración responsable de técnico competente. Se adjuntará en su caso el correspondiente Estudio de
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
Ficha urbanística suscrita por el técnico autor del proyecto y el promotor de las obras.
Cuestionario de estadística de la edificación y vivienda que deberá estar firmado por el técnico autor del proyecto y por el
promotor de las obras.
Nombramiento del director de las obras y del director de ejecución de las obras.
Nombramiento del constructor firmado por el él mismo y por el promotor.
Si se está acogido al régimen de propiedad horizontal, ejemplar de Proyecto de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación
visado por el colegio oficial correspondiente (en soporte papel o digital).
Si la licencia es para la construcción o la habilitación de construcciones destinadas a cualquier actividad, deberá acompañarse
del correspondiente proyecto de actividad que será tramitado conjuntamente con la licencia de edificación.
Antes del comienzo de las obras se deberá aportar:




Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por técnico competente visado por el colegio oficial correspondiente en soporte digital.
Estudio de Seguridad y Salud visado suscrito por técnico competente visado por el colegio oficial correspondiente en soporte
digital.
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EL SOLICITANTE
Les dades per vosté facilitades seran incloses en un fitxer titularitat de l'Ajuntament d'Albuixech, la finalitat del qual és la gestió administrativa de la llicència o
autorització urbanística instada en el present document. La no comunicació de les dades i entrega dels documents adjunts, que anaren requerits si és el cas, pot
provocar la no atenció de la sol·licitud efectuada. Així mateix, li informem que les seues dades seran objecte de cessió a les entitats o organismes públics als quals
siga necessari o preceptiu facilitar les seues dades per a poder gestionar la seua sol·licitud. D'acord amb el que disposa la L.O. 15/1999, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, vosté pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si és el cas oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una
fotocòpia del seu DNI, dirigida a l'Ajuntament d'Albuixech, Plaça de L’Ajuntament, 1 C.P.46550 Albuixech (Valencia), o bien mediante la entrega personal de
la solicitud ante el Ayuntamiento con la exhibición del D.N.I original.

