AJUNTAMENT DE/D’:

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’URBANITZACIÓ

Segell registre d’entrada

NÚM. D’EXP. OBRA
NÚM. D’EXP. VINCULATS
DADES DE L’INTERESSAT:

Notificació per:

Nom:

Cognoms:

Domicili:

E-mail

E-mail:

DADES DEL CONSTRUCTOR:

Notificació per:
Cognoms:

Domicili:

DNI:
CP:

Telèfon:

Telèfon

Localitat:

Fax:

Nom:

E-mail

DNI:
CP:

Telèfon:

Telèfon

Localitat:

Fax:

E-mail:

DADES DE LA LLICÈNCIA QUE SE SOL·LICITA:
Descripció actuació

Ordenança Urbanística reguladora ............ :
Pressupost d’EM ....... .................................. :
DADES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA:
DIRECCIÓ TÈCNICA 1

DIRECCIÓ TÈCNICA 2

Titulació:

Titulació:

Nom i cognoms:

Nom i cognoms:

DNI:

Núm. Col·legiat:

DNI:

Núm. Col·legiat:

Telèfon:

E-mail:

Telèfon:

E-mail:

Signatura de la Direcció Técnica 1

Signatura de la Direcció Tècnica 2

,

de/d’

de 20

Signatura del sol·licitant/representant

Sr/a. alcalde/-essa de l’Ajuntament de/d’:

L’Ajuntament garanteix l’ús confidencial de les dades referides segons els termes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal. Una vegada facilitades les dades anteriors, els interessats tindran dret d’accedir-ne, rectificar-les i
cancel·lar-les, tot presentant la sol·licitud a l’Ajuntament corresponent.

DOCUMENTS QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD:


Projecte tècnic per duplicat exemplar (un en paper i còpia en suport informàtic) que inclourà:
o

Memòria descriptiva de les característiques de les obres.

o

Plànols d’informació i de situació en relació amb el conjunt urbà. Inclouran la planta viària del
planejament que s’executa i de l’entorn immediat.

o

Plànols de projecte i de detall.

o

Plec de condicions tècniques, generals i particulars.

o

Amidament.

o

Quadres de preus unitaris i descompostos.

o

Pressupost general i resum de pressupost.

o

Estudi de Seguretat i Salut.

o

Estudis específics (trànsit, inundabilitat, contaminació, reutilització d’aigües, i altres que pogueren ser
necessaris o exigits per la legislació sectorial aplicable).



Plànols d’alineacions oficials.



Justificant de pagament dels tributs municipals.



Document del/s tècnic/s director/s en què s’accepte la direcció facultativa de les obres.



Quan calga la cessió de sòl destinat a vial públic, es presentarà l’Escriptura Pública per a formalitzar la cessió lliure i gratuïta
a l’Ajuntament.



Declaració responsable per a projectes i direccions d’obra si els documents no requereixen visat.



Alta de cens model 036/037 AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària).

Abans de l’inici de les obres, el promotor presentarà al Registre General de l’Ajuntament la documentació següent:


Document de qualificació empresarial del constructor.



Justificant de pagament de la liquidació provisional de l’ICIO, si escau, sense perjuí de l’oportuna comprovació i liquidació
definitiva, quan siga procedent, una vegada s’han finalitzat les obres.



Còpia en paper amb mida A4 del cartell informatiu que haurà d’estar exposat a l’obra i que identifique l’obra d’acord amb el
model normalitzat.



Justificant de fiança que garantisca la reposició de les obres d’urbanització que puguen ser afectades per les obres d’acord

Així mateix, el particular es declara assabentat de la comunicació següent, una vegada s’haja presentat la sol·licitud al Registre
General d’Entrada de l’Ajuntament:

COMUNICACIÓ ALS INTERESSATS:
En compliment del que disposa l’art. 42.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú (Llei 30/1992) li comuniquem que el termini establert per a la tramitació d’aquest expedient és de DOS
MESOS i que el silenci administratiu produeix efectes negatius d’acord amb l’article 223 de la Llei 5/2014, de 25 de
juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP). El còmput del termini esmentat
quedarà suspés en els casos previstos per l’art. 42.5 de la citada Llei, com l’esmena de deficiències o la petició d’informes
preceptius i determinants de la resolució.
Per a informar-se de l’estat de tramitació de la seua sol·licitud, pot dirigir-se al Servei d’Urbanisme d’aquest Ajuntament
(telèfon).

,

de/d’

Firma del sol·licitant/representant

de 20

