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1. DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
1.1. Dades de la persona interessada / Datos de la persona interesada

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

NIF/CIF

1.2. Dades del/la representant / Datos del/la representante

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

NIF/CIF

Relació / Relación

1.3. Dades a efectes de notificació / Datos a efectos de notificación

Adreça / Dirección

Localitat i província / Localidad y provincia

Telèfon / Teléfono

FAX

CP

Adreça electrònica / Dirección electrónica

1.4. Dades del constructor/a

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

Adreça / Dirección

Llicència fiscal / Licencia fiscal

2. EXPOSE / EXPONGO:

- Tipus d'obres / Tipo de obras:
- Descripció de les obres / Descripción de las obras:
- Les obres estan localitzades a l'adreça següent / Las obras estan localizadas en la siguiente dirección:
- Referència cadastral / Referencia catastral
- Amb un pressupost de / Con un presupuesto de:
- Que necessite ocupar la via pública amb
pública con

m2, durant

m2, durante

dies / Que necesito ocupar la vía

días.

- Que necessite els aprofitaments següents / Que necesito los siguientes aprovechamientos:

- Bonificació ICIO (Impost de Contrucció) / Bonificación ICIO (Impuesto de construcción): SÍ

No

Documents que adjunte / Documentos que adjunto:
Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i del seu representant legal, si és el cas / Fotocopia del DNI de la persona solicitante y de su
representante legal, en su caso.
Còpia compulsada del contracte constitutiu de societat, en cas de sol·licitud cursada per una comunitat de béns / Copia compulsada del
contrato constitutivo de sociedad, en caso de solicitud cursada por una comunidad de bienes .
Còpia compulsada d’escriptura de constitució de societat i poders de representació del firmant, en cas de sol·licitud cursada per una
societat / Copia compulsada de escritura de constitución de sociedad y poderes de representación del firmante, en caso de solicitud
cursada por una sociedad.
Projecte bàsic, amb el contingut de l'annex I del CTE o, en funció de la naturalesa de les obres, memòria tècnica visada pel Col·legi
Professional / Proyecto básico, con el contenido del Anexo I del CTE o, en función de la naturaleza de las obras, Memoria técnica visada
por el Colegio Profesional.
Projecte d’execució, visat pel Col·legi Professional, amb el contingut de l’Annex I del CTE, si l’actuació precisa del projecte tècnic /
Proyecto de ejecución, visado por el Colegio Profesional, con el contenido del Anexo I del CTE, en el supuesto de que la actuación
precise del proyecto técnico
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (RD 1627/97, de 24 d’octubre), segons siga procedent / Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud (RD 1627/97, de 24 de octubre), según proceda.
Qüestionari estadístic del Ministeri de Foment (Orde de 29-5-89) sobre estadístiques d’edificació i d'habitatge (BOE núm. 129 del 31-5-89)
/ Cuestionario estadístico del Ministerio de Fomento (Orden de 29-5-89) sobre estadísticas de edificación y vivienda (BOE núm. 129 del
31-5-89)
Informe favorable del gestor de residus / Informe favorable del gestor de residuos
Fitxa urbanística / Ficha urbanística.
Còpia del justificant del pagament de les taxes i de l’impost / Copia del justificante del pago de las tasas y del impuesto.
Document públic en què conste el compromís exprés de demolir o eradicar l'actuació a instàncies de l'Ajuntament quan vença el termini o
es complisca la condició que s'establisca en el moment d'autoritzar-la, amb renúncia a tota indemnització, així com fer-ho constar en el
registre de la propietat abans de l'inici de l'obra o d'utilització de la instal·lació (art. 216.2 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol) / Documento
público en el que conste el compromiso expreso de demoler o erradicar la actuación a instancias del Ayuntamiento cuando venza el plazo
o se cumpla la condición que se establezca al autorizarla, con renuncia a toda indemnización, así como hacerlo constar en el registro de
la propiedad antes del inicio de la obra o de utilización de la instalación (art. 216.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio).
En el supòsit de resultar necessària la instal·lació de bastides, estructures estabilitzadores o semblants o contenidors d’obres que
incidisquen o afecten sobre el domini públic, la documentació establida en el model normalitzat de sol·licitud de les instal·lacions / En el
supuesto de resultar necesaria la instalación de andamios, estructuras estabilizadoras o similares o contenedores de obras que incidan o
afecten sobre el dominio público, la documentación establecida en el modelo normalizado de solicitud de estas instalaciones.
3. SOL·LICITE / SOLICITO:

La concessió de la llicència per a obra provisional / La concesión de la licencia para obra provisional
Signatura / Firma
Onda,

de/d'

de

AJUNTAMENT D'ONDA / AYUNTAMIENTO DE ONDA
L'Ajuntament d'Onda guardarà secret de les dades de caràcter personal que ens heu facilitat i us garantix l'adopció de les mesures de seguretat necessàries per a la vostra confidencialitat. Així mateix, us informem que
teniu reconeguda la possibilitat d'exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les vostres dades en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, BOE 14/12/1999.
El Ayuntamiento de Onda guardará secreto respecto de los datos de carácter personal que nos habéis facilitado y os garantiza la adopción de las medidas de seguridad necesarias para velar por vuestra confidencialidad.
Asimismo os informamos que podéis ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre vuestros datos en los términos previstos en la Ley orgánica 15/1999, BOE 14/12/1999.
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NEGOCIAT D’URBANISME/ NEGOCIADO DE URBANISMO
Escrit d’inici d’expedient / Escrito inicio de expediente
S’ha iniciat en la data que consta al segell del registre d’entrada, el procediment per a l’obtenció de llicència
municipal d’obres provisionals per a l’immoble descrit. Si es tracta d’una obra major, el termini de resolució de
l’expedient serà de dos mesos a partir de la data d’inici, o de tres mesos si les obres afecten un edifici catalogat,
en tràmit de catalogació, o en zona de recinte històric artístic, (CHP), sempre que el tràmit no es paralitze per la
falta de la documentació necessària per a resoldre, d’acord amb l’article 221.1 b) de la Llei 5/2014, de 25 de
juliol de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatje, de la Comunitat Valenciana.
Si l'obra o instal·lació provisional s'incardine en una obra menor, el termini de resolució serà d’un mes excepte
el que disposa el paràgraf anterior.
L'efectiva concessió de la llicència, sense perjuí de la necessària observança dels requisits tècnics que
procedisquen, dependrà de que les obres o instal·lacions de referència no dificulten l'execució del planejament
ni el desincentiven, i sempre que es pretenguen ubicar en sòl urbà sense edificar (sobre el qual no existisca
sol·licitud de llicència d'edificació o programa d'actuació aprovat o en tramitació) o urbanitzable sense
programació aprovada. També s'admetran estes obres o instal·lacions en l'àmbit de sectors, unitats d'execució
o actuacions aïllades.
L'atorgament d'aquest tipus de llicències sempre serà discrecional per la Corporació.
Pel que fa als efectes que pot produir el silenci administratiu (falta de resolució expressa en termini), aquest
serà sempre negatiu, i s'entendrà desestimada la sol·licitud pel transcurs del referit termini sense resolució
expressa (art. 223.1 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol)
Per a obtindre informació sobre l’estat de la tramitació de l’expedient podrà adreçar-se a la plaça del Pla,
número 1, o al telèfon 964 600050 i fax 964 604133.
El que us comuniquem per al vostre coneixement i informació.
Se ha iniciado con la fecha que consta en el cuño del registro de entrada, el procedimiento para la obtención de
licencia municipal de obras provisionales para el inmueble descrito. En el supuesto de que se trate de una obra
mayor, el plazo de resolución del expediente será de dos meses a partir de la fecha de inicio, o de tres meses si
las obras afectan a un edificio catalogado, en tràmite de catalogación, o en zona de recinto histórico artístico,
(CHP), siempre que el trámite no se paralice por la falta de la documentación necesaria para resolver, de
acuerdo con el artículo 221.1 b) de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana.
En el caso de que la obra o instalación provisional se incardine en una obra menor, el plazo de resolución será
de un mes salvo lo dispuesto en el párrafo anterior.
La efectiva concesión de la licencia, sin perjuicio de la necesaria observancia de los requisitos técnicos que
procedan, dependerá de que las obras o instalaciones de referencia no dificulten la ejecución del planeamiento
ni lo desincentiven, y siempre que se pretendan ubicar en suelo urbano sin edificar (sobre el que no exista
solicitud de licencia de edificación o programa de actuación aprobado o en tramitación) o urbanizable sin
programación aprobada. También se admitirán estas obras o instalaciones en el ámbito de sectores, unidades
de ejecución o actuaciones aisladas.
El otorgamiento de este tipo de licencias siempre será discrecional por la Corporación.
En cuanto a los efectos que puede producir el silencio administrativo (falta de resolución expresa en plazo), el
mismo será negativo, entendiéndose desestimada la sol·licitud por el transcurso del referido plazo sin resolución
expresa (art. 223.1 de la Ley 5/2014, de 25 de julio).
Para obtener información sobre el estado de la tramitación del expediente podrá acudir a la dirección de plaza
del Pla, número 1, o al teléfono 964 600050 y fax 964 604133.
Lo que se le comunica para su conocimiento e información.
Signatura de la persona interessada
Firma de la persona interesada

Onda,

de/ d'

de

