Reservat per a l’Administració
REGISTRE D’ENTRADA
Reservado para la Administración
REGISTRO DE ENTRADA

(*) Les dades facilitades per vosté
en este formulari passaran a formar
part dels fitxers automatitzats
propietat de l ' Ajuntament de
València i podran ser utilitzades pel
titular del fitxer per a 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
Caràcter Personal, vosté podrà
exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició
mitjançant instància presentada
davant el Registre Gral. d’Entrada
de l’Ajuntament de València.

(*) Los datos facilitados por Ud. en
este formulario pasarán a formar
parte de los ficheros automaizados
propiedad del Ayuntamiento de
Valencia y podrán ser utilizados por el
titular del fichero para 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 Carácter
Personal, Ud. podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante
instancia presentada ante el Registro
Gral. de Entrada del Ayuntamiento de
Valencia.

Podeu imprimir este format de formulari i omplir-lo a mà o també
ho podeu fer directament sobre el document. Si trieu la segona
opció, les dades introduïdes no es podran guardar, per la qual cosa
cal imprimir-lo només completar-lo.
Puede imprimir este formato de formulario y rellenarlo a mano o
puede cumplimentarlo directamente sobre este documento. Si elige
la segunda opción, los datos que introduzca no se podrán guardar,
debe imprimirlo nada más completarlo.

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA
Esborreu
Documents necessaris
que haurà d'adjuntar-hi
valencia.es
Borrar
Documentos necesarios quewww.
deberá
adjuntar

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES DE CONDICIONAMENT MENOR A VIVENDES I LOCALS
SOLICITUD DE LICENCIA DE ACONDICIONAMIENTO MENOR EN VIVIENDAS Y LOCALES
encapçalament
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES (*) Vegeu
Ver encabezamiento
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

:

DNI / NIF

FAX::

Adreça electrònica / Dirección electrónica

Com a (si és representant: nom i cognoms persona representada i DNI) / En calidad de (si es representante: nombre y apellidos persona representada y DNI)

Domicili / Dirección

C. Postal

Localitat / Localidad

FETS I RAONS / HECHOS Y RAZONES
Per a la realització de les obres de condicionament menor que es detallen a continuació:
Para la realización de las obras de acondicionamiento menor que a continuación se detallan:
Emplaçament de l’obra (C/, av.):
Emplazamiento de la obra (C/, av.):
Referència cadastral de l’immoble:
Referencia catastral del inmueble:

(20 dígits / 20 dígitos)

Pressupost total de l’obra que es realitzarà (sense IVA):
Presupuesto total de la obra que se va a realizar (sin IVA):
Activitat que s’hi instal·larà:
Actividad que se instalará:
És nova l’activitat o continua la mateixa?:
¿Es nueva la actividad o continúa la misma?:
Descripció de l’obra:
Descripción de la obra:

SOL .LICITUD / SOLICITUD
Que, després d’acomplir els tràmits prevists, se’m concedisca la llicència sol·licitada.
Que, previos los trámites de rigor, se me conceda la licencia solicitada.

DOCUMENTS QUE HA D’ADJUNTAR / DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR
Vegeu full 2 / Ver hoja 2

València.......................................................
SIGNATURA PERSONA SOL .LICITANT
FIRMA PERSONA SOLICITANTE

No vos oblideu de signar ací abans de
presentar el document al registre
No olvide firmar aquí antes de presentar
el documento en el registro

Esborreu

Cal imprimir la instància per duplicat, l'original per a l'administració i la còpia per a la persona interessada

Pàg. següent...

Borrar

A por
L'ALCALDESSA
DEpara
L'AJUNTAMENT
VALÈNCIA
Imprimir la instancia
duplicado, el original
la administración yDE
la copia
para la persona interesada

Pág. siguiente...

31.46-148

DOCUMENTS QUE HA D’ADJUNTAR
A LA SOL·LICITUD

DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR
A LA SOLICITUD

1. Fotocòpia del DNI / CIF.

1. Fotocopia del DNI / CIF.

2. Memòria descriptiva de les obres que es realitzaran.

2. Memoria descriptiva de las obras que se van a realizar.

3. Pressupost desglossat i total (indicant detall de l'IVA).

3. Presupuesto desglosado y total (indicando detalle del IVA).

4. Pla d'emplaçament.

4. Plano de emplazamiento.

5. Document en què conste referència cadastral de l'immoble.

5. Documento en el que conste referencia catastral del inmueble.

6. Si s'efectua superposició de paviment: certificat de seguretat,

6. Si se efectúa superposición de pavimento: certificado de

firmat per personal tècnic competent i visat pel col·legi
professional corresponent.

seguridad, firmado por personal técnico competente y visado por
el colegio profesional correspondiente.

7. Justificant acreditatiu d'haver realitzat l'ingrés previ de la taxa

7. Justificante acreditativo de haber realizado el ingreso previo de

corresponent.

la tasa correspondiente.

8. En el cas que l'obra afecte la distribució d'espais interiors,

haurà de justificar-se l'adequació de l'obra a les normes
urbanístiques i normes d'habitabilitat i disseny i garantir que
esta no afecta la seguretat estructural de l'immoble. Per a això la
memòria descriptiva de l'obra que es realitzarà estarà subscrita
per personal tècnic competent i visada pel seu col·legi oficial, i
també inclourà certificat del compliment de les normes
urbanístiques i d'habitabilitat, i que les obres no menyscaben la
seguretat de l'immoble.

9. Si és el cas i tractant-se d'obres menors en locals, còpia de la

llicència o comunicació que autoritze l'exercici de l'activitat.

SI L’EDIFICI ESTÀ DECLARAT BIC
10. Quan l'edifici es trobe ubicat en àrea d'entorn declarat com a

8. En caso de que la obra afecte a la distribución de espacios

interiores, deberá justificarse la adecuación de la obra a las
normas urbanísticas y normas de habitabilidad y diseño y
garantizar que la misma no afecta a la seguridad estructural del
inmueble. Para ello la memoria descriptiva de la obra que se
realizará estará suscrita por personal técnico competente y
visada por su colegio oficial, e incluirá certificación del
cumplimiento de las normas urbanísticas y de habitabilidad, y
que las obras no menoscaban la seguridad del inmueble.
9. En su caso y tratándose de obras menores en locales, copia

de la licencia o comunicación que autorice el ejercicio de la
actividad.

SI EL EDIFICIO ESTÁ DECLARADO B.I.C.
10. Cuando el edificio se halle ubicado en área de entorno

Bé d'Interés Cultural (BIC), a més de la documentació
anterior es requerirà la presentació d'autorització prèvia de la
Conselleria de Cultura.

declarado como Bien de Interés Cultural (B.I.C.), además
de la documentación anterior se requerirá la presentación de
autorización previa de la Conselleria de Cultura.

Tot això sense perjuí que el personal tècnic municipal, a la vista de la
documentació presentada, estime convenient que en siga
completada amb l'aportació de noves dades.

Todo ello sin perjuicio de que el personal técnico municipal, a la vista
de la documentación presentada, estime conveniente que sea
completada la misma con la aportación de nuevos datos.

Imprimiu

Cal imprimir la instància per duplicat, l'original per a l'administració i la còpia per a la persona interessada

Pàg. anterior

Imprimir

Imprimir la instancia por duplicado, el original para la administración y la copia para la persona interesada

Pág. anterior

