SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A OBRES MENORS
D’INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS I EQUIPS DE
TELECOMUNICACIONS
SOLICITUD DE LICENCIA PARA OBRAS MENORS DE
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE
TELECOMUNICACIONES

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
www. valencia.es

UR.LC.75

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, CIF...) Número

Tipus de persona / Tipo de persona
Física

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

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

Jurídica

Tipus de persona / Tipo de persona
Física

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

Telèfon / Teléfono

Mòbil / Móvil

Fax

Jurídica

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

Província / Provincia

Planta Porta / Puerta

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 / HECHOS Y RAZONES
Que tinc la intenció d’executar les obres menors que s’especifiquen a continuació:
Que tengo la intención de ejecutar las obras menores que a continuación se detallan:
EMPLAÇAMENT:
EMPLAZAMIENTO:

Carrer
Calle

Referència cadastral:
Referencia catastral:

Núm.
N.º

(20 dígits / 20 dígitos)

PRESSUPOST TOTAL DE L’OBRA (sense IVA)
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA (sin IVA)
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA / DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

SOL·LICITUD / SOLICITUD

València,
Valencia, ...........................................................................

Que deprés d’acomplits els tràmits pertinents, se’m concedisca la llicència sol·licitada.
Que previos los trámites de rigor, se me conceda la licencia solicitada.

SIGNATURA DE LA PERSONA SOL .LICITANT
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

(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.

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.
31.46-139

A L'ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

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

DOCUMENTS QUE HA D’ADJUNTAR
A LA SOL·LICITUD

DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR
A LA SOLICITUD

Els originals dels documents s’acompanyaran per a la contrastació amb la
còpia al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament.

Los originales de los documentos se acompañarán a efectos de su cotejo
con la copia en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento.

1. Si el sol·licitant és una persona jurídica, haurà d’aportar copia del

1. Si el solicitante es una persona jurídica, deberá aportar copia del

2. Si el sol·licitant és una comunitat de propietaris, haurà d’aportar

2. Si el solicitante es una comunidad de propietarios, deberá

3. Document justificatiu de l’abonament de la taxa corresponent.

3. Documento justificativo del abono de la tasa correspondiente.

4. Si la instal·lació de telecomunicació es projecta en un immoble

4. Si la instalación de telecomunicación se va a proyectar en un

5. Per a les instal·lacions de radioaficionats, haurà d’acompanyar la

5. Para las instalaciones de radioaficionados, se deberá acompañar la

poder notarial.

còpia de l’acta o qualsevol un altre document on conste el
nomenament del representant d’esta.

declarat individualment Bé d’Interés Cultural (BIC) o a l’entorn de
protecció d’este, haurà d’adjuntar a la sol·licitud de llicència
l’autorització preceptiva de la Direcció General de Política
Lingüística i Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esport de la Generalitat Valenciana (PROP-2, C/ Gregori
Gea, 12).

poder notarial.

aportarse copia del acta o cualqier otro documento donde conste el
nombramiento del representante de la misma.

inmueble declarado individualmente Bien de Interés Cultural
(B.I.C.) o en el entorno de protección del mismo, se deberá adjuntar a
la solicitud de licencia la autorización preceptiva de la Dirección
General de Política Lingüística y Patrimonio Cultural Valenciano de la
Conselleria de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat
Valenciana (PROP-2, C/ Gregorio Gea, 12).

còpia degudament compulsada de l’autorització, llicència o
concessió administrativa atorgada per l’organisme estatal
competent, per a la utilització del domini públic radioelèctric.

copia debidamente compulsada de la autorización, licencia o
concesión administrativa otorgada por el organismo estatal
competente, para la utilización del dominio público radioeléctrico.

6. Per a les infraestructures comunes de telecomunicacions (ICT),

6. Para las infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT),

haurà d’aportar acreditació que prèviament a la presentació a
l’Ajuntament, s’ha presentat el corresponent projecte tècnic davant
de la Direcció Provincial d’Inspecció de Telecomunicacions.

deberá aportarse acreditación de que previamente a la presentación
en el Ayuntamiento, se ha presentado ante la Jefatura Provincial de
Inspección de Telecomunicaciones, el correspondiente proyecto
técnico.

7. Documentació tècnica en dos exemplars, redactada per persona

7. Documentación técnica por duplicado, redactada por persona

tècnica competent en matèria de telecomunicacions i, si és el cas,
visada pel seu col·legi.
Si es tracta de persona tècnica instal·ladora, haurà d’aportar
justificació de trobar-se degudament acreditada en el Registre de la
Direcció Provincial d’Inspecció de Telecomunicacions, situada al C/
Joaquim Ballester, 39; 46071 València; telèfon 96 388 12 66, (segons
art. 2.2 de l’Orde CTE 1296/2003, de 14 de maig).
Segons l’art. 18.4 de l’Ordenança municipal, la documentació
tècnica ha de contindre:

técnica competente en materia de telecomunicaciones y, en su caso,
visada por su colegio profesional.
Si se trata de persona técnica instaladora, deberá aportar
justificación de encontrarse debidamente acreditada en el Registro
de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones , sita
en la C/ Joaquín Ballester, 39; 46071 Valencia; teléfono 96 388 12 66,
(según art. 2.2 de la Orden CTE 1296/2003, de 14 de mayo).
Según el art. 18.4 de la Ordenanza municipal, la documentación
técnica debe contener:

a) Memòria descriptiva de:
- Emplaçament
- Obres i instal·lacions que es realitzaran

a) Memoria descriptiva de:
- Emplazamiento
- Obras e instalaciones que se realizarán

c) Memòria justificativa d’adequació a l’Ordenança sobre la
utilització de l’espai radioelèctric

b) Memoria justificativa de adecuación a la Ordenanza sobre la
utilización del espacio radioeléctrico

c) Composició fotogràfica:
- Estat: actual y reformat

c) Composición fotográfica:
- Estado: actual y reformado

d) Esquemes descriptius per a definició de la instal·lació

d) Esquemas descriptivos para definición de la instalación

e) Cròquis acotat:
- Situació de l’edifici o terreny
- Emplaçament d’obres a l’edifici o terreny:
Estat: actual i reformat
Alçats: complets i parcials
Seccions: completes i parcials
Plantes afectades
- Detalls contructius

e) Croquis acotado:
- Situación del edificio o terreno
- Emplazamiento de obras en el edificio o terreno:
Estado: actual y reformado
Alzados: completos y parciales
Secciones: completas y parciales
Plantas afectadas
- Detalles constructivos

f) Pressupost

f) Presupuesto

