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SOL·LICITUD DE  LLICÈNCIA D'OBRA AMB 
PROJECTE  

 

SOLICITUD DE  LICENCIA DE OBRA CON 
PROYECTO 

1. Sol·licitant / Solicitante 
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social 

 
DNI o NIF 

 
2. Representant /  Representante 
Nom i cognoms / Nombre y apellidos DNI o NIF 

 

3. Domicili a l'efecte de notificació / Domicilio a efectos de notificación 
Domicili / Domicilio 
   
 
 Població / Población 
   

Província / Provincia 
   

CP 
 

Correu electrònic / Correo electrónico Telèfon / Teléfono 
 

 

4. Obra  
Emplaçament / Emplazamiento: 

Descripció / Descripción: 
 
 
 

Tipus d'obra / Tipo de obra: 

  

 NUEVA EDIFICACIÓN / NOVA EDIFICACIÓ 

 REFORMA  

 DERRIBO / ENDERROCAMENT 

 

Ús / Uso: 

 

 HABITATGE  / VIVIENDA 

 

 OTROS / ALTRES:  ............................................. 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 

Nº DE VIVIENDAS 
Nº D'HABITATGES 

 

Nº DE PLAZAS DE APARCAMIENTO 
Nº DE PLACES D'APARCAMENT 

 

 
5. DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

NOVA EDIFICACIÓ / REFORMA  
NUEVA EDIFICACIÓN / REFORMA 

ENDERROCAMENT / DERRIBO 

Projecte bàsic (1 exemplar en paper i 1 còpia en 
format digital) / Proyecto básico (1 ejemplar en papel 
y 1 copia en formato digital) 

Projecte bàsic (1 exemplar en paper i 1 còpia en 
format digital) / Proyecto básico (1 ejemplar en 
papel y 1 copia en formato digital) 

Estudi / projecte de seguretat i salut. 
Estudio / proyecto de seguridad y salud 

Estudi / projecte de seguretat i salut. 
Estudio / proyecto de seguridad y salud 

Projecte que contemple l'activitat de garatge. 
Proyecto que contemple la actividad de garaje 

Fotografies de les façanes. 
Fotografías de las fachadas 

Fulla estadística d'edificació i habitatge  
Hoja estadística de edificación y vivienda 

Últim rebut d'IBI. 
Último recibo de IBI 

Fitxa urbanística / Ficha urbanística Escriptura de propietat / Escritura de propiedad 
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SOL·LICITUD DE  LLICÈNCIA D'OBRA AMB 
PROJECTE  

 

SOLICITUD DE  LICENCIA DE OBRA CON 
PROYECTO 

Memòria justificativa i plànol de l'ocupació de via 
publica prevista amb indicació de superfícies 
ocupades i solució per a pas de vianants protegit i 
senyalitzat i transite rodat, subscrit per promotor, 
constructor i direcció facultativa (1 exemplar en paper 
i 1 copia format digital). 
Memoria justificativa y plano de la ocupación de vía 
publica prevista con indicación de superficies 
ocupadas y solución para paso de peatones protegido 
y señalizado y tránsito rodado, suscrito por promotor, 
constructor y dirección facultativa (1 ejemplar en 
papel y 1 copia formato digital). 

Memòria justificativa i plànol de l'ocupació de via 
publica prevista amb indicació de superfícies 
ocupades i solució per a pas de vianants protegit i 
senyalitzat i transite rodat, subscrit per promotor, 
constructor i direcció facultativa (1 exemplar en 
paper i 1 copia format digital). 
Memoria justificativa y plano de la ocupación de 
vía publica prevista con indicación de superficies 
ocupadas y solución para paso de peatones 
protegido y señalizado y tránsito rodado, suscrito 
por promotor, constructor y dirección facultativa (1 
ejemplar en papel y 1 copia formato digital). 

Informe de la companyia elèctrica en els termes del 
capítol II títol III del RD 1955/2000 / Informe de la 
compañía eléctrica en los términos del capítulo II 
título III del R.D. 1955/2000 

Fulla estadística d'edificació i habitatge  
Hoja estadística de edificación y vivienda 

Projecte d'infraestructura comuna de 
telecomunicacions / Proyecto de infraestructura 
común de telecomunicaciones 

Fitxa urbanística. 
Ficha urbanística 

Justificant d'ingrés de la taxa per llicència urbanística 
/ Justificante de ingreso de la tasa por licencia 
urbanística. 

Justificant d'ingrés de la taxa per llicència 
urbanística / Justificante de ingreso de la tasa por 
licencia urbanística. 

ICIO Justificant d'ingrés  / Justificante de ingreso ICIO Justificant d'ingrés  / Justificante de ingreso 

Nomenament de tècnic director. 
Nombramiento de técnico director. 

Nomenament de tècnic director. 
Nombramiento de técnico director. 

 
Declaració jurada de no existència d'habitants ni 
inquilins / Declaración jurada de no existencia de 
moradores ni inquilinos. 

 
6. Data i signatura / Fecha y firma 

 
 

Burjassot, a  ______   de/d’  ______________________  de _________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
POLITICA DE DADES PERSONALS / POLITICA DE DATOS PERSONALES 
 
Totes les dades de caràcter personal proporcionades seran incorporades a un fitxer titularitat de l'Ajuntament de Burjassot per a la 
finalitat de gestionar la seua sol·licitud. Té dret a accedir, rectificar, cancel·lar les dades així com altres drets. 
Todos los datos de carácter personal proporcionados serán incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Burjassot para la 
finalidad de gestionar su solicitud. Tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar los datos así como otros derechos. 
 

☐ He llegit i accepte la informació bàsica sobre Protecció de dades en el moment del registre i que podré consultar ampliada en: 

He leído y acepto la información básica sobre Protección de datos en el momento del registro y que podré consultar ampliada en: 
https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos  

 ☐ Autoritze el registre i tractament de les meues dades personals per a la finalitat indicada  / Autorizo el registro y tratamiento de mis 

datos personales para la finalidad indicada 
 

DEPARTAMENT D’URBANISME / DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

 

https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos
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