Registre d’entrada / Registro de entrada

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES
SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS
PERSONA SOL·LICITANT / PERSONA SOLICITANTE
1r Cognom:
1r Apellido:
Nom:
Nombre:
Domicili a efectes de notificacions:
Domicilio a efectos de notificación:
Municipi:
Municipio:
Adreça electrònica:
Correo electrónico:
En representació de:
En representación de:

2º Cognom:
2º Apellido:
DNI / NIE / Passaport:
DNI / NIE / Passaporte:

Codi Postal:
Codi Postal:
Telèfon:
Teléfono:
Número CIF:
Número CIF:

DADES DE L’OBRA / DATOS DE LA OBRA
Tipus d’obra:
Tipo de obra:
Emplaçament:
Emplazamiento:
Pressupost (sense IVA):
Presupuesto (sin IVA):

Referència Cadastral:
Referencia Catastral:
Constructor/a:
Constructor/a:

SOL·LICITA / SOLICITA
Que li siga concedida la llicència municipal d’obres.
Que le sea concedida la licencia municipal de obras.

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN / DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
Fotocopia del document d’identitat de la persona sol·licitant i del representant legal, si escau.
En el cas de ser una societat la sol·licitant, fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat, dels poders de representació d’esta i de la targeta
del CIF sempre que acredite esta representació.
Fotocopia del documento de identidad de la persona solicitante y del representante legal, en su caso.
En el caso de ser una sociedad la solicitante, fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad, de los poderes de representación de esta y de
la tarjeta del CIF siempre que acredite dicha representación.
Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) del/de la constructor-a, o compromís de la seua aportació abans de l’inici de les obres.
Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del /la Constructor-a, o compromiso de su aportación antes del inicio de las obras.
Dipòsit de les taxes corresponents a l’obra.
Deposito de las tasas correspondientes a la obra.
Projecte tècnic i planols, una còpia en paper i una altra en suport digital, redactat i signat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial
professional corresponent.
Proyecto técnico y planos, una copia en papel y una en soporte digital, redactado y firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial
profesional correspondiente.
Qüestionari estadístic del Ministeri de Foment, Ordre de 29-5-89, sobre estadistiques d’edificació i habitatge (BOE núm. 129 31-5-89).
Cuestionario estadístico del Ministerio de Fomento, Orden de 29-5-89 sobre estadísticas de edificación y vivienda (BOE núm, 129, 31-5-89).
Autorització de Servituds Aeronàutiques.
Autorización de Servidumbres Aeronáuticas.
(Enllaç/ Enlace: www.seguridadaerea.gob.es)
Nomenament de Direcció d’Obra.
Nombramiento de Dirección de Obra.
Fitxa urbanística.
Ficha urbanística.

FIRMA DEL SOL·LICITANT / FIRMA DEL SOLICITANTE
Quart de Poblet,

d

de 20

Altres.
Otros:
Les dades facilitades en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Quart de Poblet (València) i podran ser utilitzades pel titular del fitxer en l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències.
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caracter Personal podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit davant l’Ajuntament de Quart de Poblet (València)
Los datos facilitados en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados del Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valencia) y podrán ser utilizados por el titular del fichero en el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Caracter Personal usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito ante el Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valencia)

SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET
Pl. País Valencià, 1 · 46930 Quart de Poblet (València) · Tel.: 961536210 · Fax: 961521312 · info@quartdepoblet.org · www.quartdepoblet.es

