SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES DE REFORMA
PER A ACTIVITAT QUALIFICADA SUBJECTA A LA NORMATIVA DE COMERÇ

SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS DE REFORMA

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

PARA ACTIVIDAD CALIFICADA SUJETA A NORMATIVA DE COMERCIO

ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

Direcció Gral. de Coordinació Jurídica, Ordenances, Llicències i Inspecció

LA.AC.150

DADES SOL·LICITANT / DATOS SOLICITANTE (1)
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social

Tipus d’identificació / Tipo de identificación (DNI, NIE...) Número

Tipus de persona / Tipo de persona
Física

Jurídica

DADES REPRESENTANT / DATOS REPRESENTANTE
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social

Tipus de persona / Tipo de persona

Tipus d’identificació / Tipo de identificación (DNI, NIE...) Número

Física

Jurídica

DADES DE CONTACTE / DATOS DE CONTACTO
Llengua / Lengua
Valencià
Valenciano

Telèfon / Teléfono

Mòbil / Móvil

Fax

Adreça electrònica / Correo electrónico

Castellà
Castellano

DADES A L’EFECTE DE NOTIFICACIÓ / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Nom de la via / Nombre de la vía

Codi postal / Código postal

Número

Municipi / Municipio

Bis

Bloc / Bloque

Escala / Escalera

Planta Porta / Puerta

Província / Provincia

Km

País

Autoritze la notificació electrònica com a mitjà de notificació preferent (no és el correu electrònic, es requerix certificat electrònic vàlid)
Autorizo la notificación electrónica como medio de notificación preferente (no es el correo electrónico, se requiere certificado electrónico válido)

FETS I RAONS
Que amb subjecció al projecte tècnic que s’hi acompanya, he decidit realitzar obres per a implantar l’activitat següent:
Que con sujeción al proyecto técnico que se acompaña, he decidido realizar obras para implantar la siguiente actividad:
ACTIVITAT / ACTIVIDAD

EMPLAÇAMENT / EMPLAZAMIENTO

REFERÈNCIA CADASTRAL / REFERENCIA CATASTRAL

EPÍGRAF ANNEX LLEI 12/2012 / EPÍGRAFE ANEXO LEY 12/2012

REDACCIÓ DEL PROJECTE / REDACCIÓN DEL PROYECTO

DIRECCIÓ DE L’OBRA / DIRECCIÓN DE LA OBRA

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES / DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:

DESCRIPCIÓ DEL LOCAL/ INSTAL·LACIONS / DESCRIPCIÓN DEL LOCAL/ INSTALACIONES
Superfície ús públic:
Superficie uso público:
2

m

Climatització
Climatización

Potència:
Potencia:

Ubicació condensadors:
Ubicación condensadores:

CV
Interior

Exterior

Cuina
Cocina
Evacuació fums:
Evacuación humos:

Façana / Fachada

Entrada i eixida de vehicles
Entrada y salida de vehículos

Ximenera / Chimenea

Es necessita la instal·lació d’elements auxiliars? / ¿Se precisa la instalación de elementos auxiliares?
Bastida
Andamio

Grua torre
Grúa torre

Tanca provisional d’obra
Vallado provisional de obra

Contenidors de residus a la via pública
Contenedores de residuos en la vía pública

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.
( 1 ) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. 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 del Registre Gral. d’Entrada de l’Ajuntament de València.
( 1 ) PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los
ficheros automatizados 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.
31.46-162

A L'ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

València,
...........................................................................
Valencia,
SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·LICITANT
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

DOCUMENTS QUE HA D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA D’OBRES DE REFORMA

DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR A LA SOLICITUD DE
LICENCIA DE OBRAS DE REFORMA

PER A ACTIVITAT SUBJECTA A NORMATIVA DE COMERÇ

PARA ACTIVIDAD SUJETA A NORMATIVA DE COMERCIO

1. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de la representant legal,
si és el cas.

1. Fotocopia del DNI de la persona solicitante y de la representante legal,
en su caso.

2. En cas de ser la persona sol·licitant una societat, fotocòpia de
l'escriptura de constitució d’esta i dels poders de representació de
qui signa la sol·licitud.

2. En caso de ser la persona solicitante una sociedad, fotocopia de la
escritura de constitución de la misma, y de los poderes de
representación de quien firma la solicitud.

3. Si les persones interessades estan constituïdes en comunitat de
béns, hi hauran d’aportar còpia del contracte constitutiu de la dita
comunitat i subscriure la instància tota la comunitat o qui n’exercisca
la representació, sempre que acredite la dita representació.

3. En el caso de que las personas interesadas estuvieran constituidas en
comunidad de bienes, copia del contrato constitutivo de dicha
comunidad, suscribiendo la instancia la totalidad de la comunidad o
quienes ostenten la representación de ésta, siempre que acredite
dicha representación.

4. Justificant de l'ingrés del pagament de la taxa per actuacions
urbanístiques.

4. Justificante del ingreso del pago de la tasa por actuaciones
urbanísticas.

5. Projecte tècnic d'obres i activitat per quadruplicat (3 còpies en
suport paper i 1 còpia suport digital), que descriga les mesures
correctores o de seguretat de les instal·lacions, redactat i signat per
persona tècnica competent, i visat, si és el cas, pel col·legi oficial
corresponent. Hi haurà de contindre:

5. Proyecto técnico de obras y actividad por cuadruplicado (3 copias en
soporte papel y 1 copia en soporte digital), que describa las medidas
correctoras o de seguridad de las instalaciones, redactado y firmado por
persona técnica competente, y visado, en su caso, por el colegio oficial
correspondiente; y ajustado a:

a. Justificació del compliment de la normativa urbanística
aplicable.

a. Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística
aplicable.

b. Justificació del compliment de la instrucció 2/83, aprovada
per Orde de la Conselleria de Governació, de 7 de juliol de
1983 (DOGV del 19-07-83) o norma que la substituïsca, amb
justificació del compliment de normativa en matèria de qualitat
ambiental i protecció contra la contaminació.

b. Justificación del cumplimiento de la instrucción 2/83, aprobada
por Orden de la Conselleria de Gobernación, de 7 de julio de
1983 (DOGV del 19-07-83) o norma que la sustituya, justificando el
cumplimiento de normativa en materia de calidad ambiental y
protección contra la contaminación.

c. Normativa sobre instal·lacions en locals (CTE, REBT, RITE,
RSEI, etc.).

c. Normativa sobre instalaciones en locales (CTE, REBT, RITE, RSEI,
etc.)

d. Normativa en matèria d'accessibilitat.

d. Normativa en materia de accesibilidad.

e. Normativa sanitària aplicable i, en especial, s’hi justificarà el
compliment de la normativa legal, si és el cas, sobre prevenció i
control de la legionel·losi que especificarà detalladament en la
memòria, i plànols del projecte l'adopció de les mesures
preventives determinades en esta normativa (RD 865/2003, de 4
de juliol, i Decret del Govern Valencià 173/2000, de 5 de
desembre).

e. Normativa sanitaria aplicable y, en especial, justificará el
cumplimiento de la normativa legal, en su caso, sobre prevención y
control de la legionelosis, especificando detalladamente en la
memoria y planos del proyecto la adopción de las medidas
preventivas determinadas en esta normativa (R.D. 865/2003, de 4
de julio, y Decreto del Gobierno Valenciano 173/2000, de 5 de
diciembre).

f. Estudi acústic on s’hi justificarà el compliment de la normativa
contra la contaminació acústica vigent, d’acord amb l'article 36 de
la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de
Protecció contra la Contaminació Acústica, o el corresponent de la
norma que el substituïsca; i els articles 40 i 41 de la vigent
Ordenança de Protecció contra la Contaminació Acústica.

f. Estudio acústico donde se justificará el cumplimiento de la
normativa contra la contaminación acústica vigente, conforme al
artículo 36 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat
Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica, o el
correspondiente de la norma que lo sustituya; y artículos 40 y 41 de la
vigente Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica.

Imprimiu 2 còpies: una per a l'administració, l'altra per a la persona interessada Imprima 2 copias: una para la Administración, otra para la persona interesada

