Registre d’entrada

IMPRIMIR FORMULARI

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
CIF: P-4601700J

URB I 005 V

ESBORRAR FORMULARI

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES EN EDIFICIS CATALOGATS EN
ÀMBITS DECLARATS BIC O DE RELLEVÀNCIA LOCAL

DADES PERSONALS (*)
Nom i cognoms

DNI/CIF

En representació de

DNI/CIF

Domicili

Localitat

Adreça electrònica

Fax

Codi postal
Tel.

Tel. mòbil

DESCRIPCIÓ DE L'OBRA:
EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ - Pàgina 1 de 2

Tipus d'obra:

Amb activitat
Sense activitat

Emplaçament:

Referència cadastral:

Data d'inici:

Duració de las obres:

USOS:
AFECCIONS:

Residencial
Carreteres

Industrial

Comercial

Rius o barrancs

Terciari

Hostaleria

Ferrocarril

Altres

Altres

OBSERVACIONS:

SOL·LICITE:
Llicència d’intervenció en edificis catalogats i en àmbits declarats BIC o de rellevància local

DADES DEL PERSONAL TÈCNIC DIRECTOR
Nom i cognoms

Número de col·legiat/ada

Domicili

Localitat

Adreça electrònica

Fax

Amb activitat
Sense activitat
DNI/CIF
Codi postal

Tel.

FIRMA

El personal tècnic que susbscriu accepta la direcció de l’obra redacta en el Projecte
Tècnic.
El personal tècnic que susbscriu manifesta que es troba habilitat per a l’exercici
professional segons la legislació vigent.
URB I 005 V – Rev.1 - 20130213
(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA
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SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES EN EDIFICIS CATALOGATS EN
ÀMBITS DECLARATS BIC O DE RELLEVÀNCIA LOCAL

DADES DEL/DE LA CONSTRUCTOR/A
Nom i cognoms

Epígraf IAE

Domicili

Localitat

Adreça electrònica

Fax

DNI/CIF
Codi postal
FIRMA DEL CONSTRUCTOR :

Tel.

EXEMPLAR PER A LA ADMINISTRACIÓ - Página 2 de 2

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA ALS FINS I EFECTES INDICATS EN ESTA LLICÈNCIA:
Imprés d’autoliquidació, justificatiu d’haver ingressat les taxes municipals i impostos corresponents.
Projecte d’execució, per duplicat exemplar (un d'ells en format PDF), redactat per tècnic competent i visat per el Colegi Profesional
corresponent.
Estudi de Seguretat i Salut, de conformitat en el Real Decret 1627/1997, del 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció.
Documentació assenyalada en l’article 4.2 del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició (BOE núm. 38 de 13 de gener de 2008).
En cas de produir-se modificacions, estes hauran de constar en la sol·licitud i hauran de ser relacionades amb detall i de forma expressa pel
personal tècnic redactor en annex (memòria descriptiva, plànols afectats i nou pressupost, si procedira) de modificació del projecte tècnic
anterior, i hauran de ser autoritzades per l’Òrgan Municipal competent amb caràcter previ a l’inici de les obres.
En casa d'ENDERROCAMENT total o parcial, s'haurà d'aportar, a més:
-Dades del constructos i assegurança de Responsabilitat Civil d'aquest.
-Dades de l'abocador autoritzat on es depositaran les restes de l'enderrocament.
-Fotografíes de la part interior de l'edifici a enderrocar.
Si s’actua sobre ELEMENTS ARQUEOLÒGICS A CONSERVAR (restes muràries, etc.) en tots els casos s’aportarà planimetria firmada pel
personal tècnic redactor i l’arqueòleg/òloga (municipal o contractat pel promotor) de:
a) Superposició del pla de fonamentació i sanejament de la intervenció proposada amb les restes a conservar.
b) Secció transversal significativa de la intervenció proposada en relació amb les restes, en què s’indique línia de rasants de carrer.
En cas d'afecció al sol ESTUDI ARQUEOLÒGIC: els efectes que les obres projectades pogueren causar en les possibles restes
arqueològiques, subscrit per personal tècnic competent (art. 62 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni
Cultural Valencià, modificat en la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni
Cultural Valencià) i proposta d’intervenció arqueològica.

FIRMA DEL/DE LA PROMOTOR/A:

Alzira ,

de/d'

de 20

URB I 005 V – Rev.1 - 20130213
(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA
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Localitat
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