
 
 

 

 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA O AUTORITZACIÓ URBANÍSTICA 
SOLICITUD DE LICENCIA O AUTORIZACIÓN URBANÍSTICA 

 
 

   

 1. DADES DE LA PERSONA INTERESSADA / DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social NIF/CIF 
  
En representació (nom i cognoms o raó social) / En representación (nombre y apellidos o razón social) NIF/CIF 
  
Poder de representació / Poder de representación Nom del conveni / Nombre del convenio 
  
Domicili a l’efecte de notificacions / Domicilio al efecto de notificaciones 
 
Codi postal / Código postal Municipi / Municipio Província / Provincia 
   
Correu electrònic / Email Telèfon / Teléfono Fax 
   

 
 

 2. DADES D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA / DATOS DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 
Tipus / Tipo Objecte / Objeto Pressupost / Presupuesto 

   € 

Observacions / Observaciones 
 

 
 

3. EMPLAÇAMENT / EMPLAZAMIENTO 
Referència cadastral / Referencia catastral Localització / Localización 

  

Classe / Clase Superfície / Superfície (m2) Coeficient / Coeficiente (%) Ús / Uso Any de construcció / Año de construcción 

     
 
 

 4. DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA / DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

 
 

Dades d'identificació / Datos de identificación. 

 
 

Acreditació de la identitat del promotor i de la resta dels agents de l'edificació. Certificació descriptiva de l'obra / Acreditación de la 
identidad del promotor y del resto de los agentes de la edificación. Certificación descriptiva de la obra. 

 
 

Pressupost desglossat i total / Presupuesto desglosado y total. 

 
 

Document en el qual conste la referència cadastral de l'immoble / Documento en el que conste la referencia catastral del inmueble. 

 
 

Reportatge fotogràfic sobre l'objecte de les obres / Reportaje fotográfico sobre el objeto de las obras. 

 
 
 5. DOCUMENTACIÓ A APORTAR SEGONS EL CAS / DOCUMENTACIÓN A APORTAR SEGÚN EL CASO 

 
 

Consulta de Béns immobles / Consulta de Bienes Inmuebles. 

 
 

Projecte tècnic subscrit per persona facultativa competent i visat pel corresponent Col·legi professional / Proyecto técnico suscrito por 
persona facultativa competente y visado por el correspondiente Colegio profesional. 

 

y        

DIR 3 de l’Entitat: L01461770 
Codi SIA del Procediment: 1300533  

 

Registre d’entrada / Registro de entrada 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Firma 
La persona sol·licitant / La persona solicitante: 
 
Museros, _______ de/d’ ___________________________ de _________ 

Data d’entrada / Fecha de entrada: 
 

 5. AVÍS LEGAL / AVISO LEGAL 
D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal i amb el Reglament (UE) 2016/679, l’informem que les seues dades personals seran 
incorporades als sistemes de tractament titularitat de l’Ajuntament de Museros, amb la finalitat de tramitar la sol·licitud de llicència o autorització urbanística. Les dades 
no seran cedides a tercers, excepte si existeix una obligació legal. L’informem que les seues dades seran conservades durant els anys necessaris per a complir amb 
les obligacions legals, com estableix la normativa vigent. 
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent de protecció de dades, podrà exercir els seus drets al tractament de dades de caràcter personal, en dirigir la 
seua petició al nostre delegat de protecció de dades, a la plaça del Castell, 1, de Museros (46136), o al correu electrònic dpo@museros.es. 
Per a una informació més detallada sobre el tractament de dades, pot consultar www.museros.org/politica-de-privacitat. 
 
De acuerdo con la normativa vigente de protección de datos de carácter personal y con el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que sus datos personales serán 
incorporados a los sistemas de tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Museros, con el fin de tramitar la solicitud de licencia o autorización urbanística. Los datos 
no serán cedidos a terceros, excepto si existe una obligación legal. Le informamos que sus datos serán conservados durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales, como establece la normativa vigente. 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente de protección de datos, podrá ejercer sus derechos en el tratamiento de datos de carácter personal, 
al dirigir la sede petición a nuestro delegado de protección de datos, en la plaza del Castell, 1, de Museros (46136), o al correo electrónico dpo@museros.es. 
Para una información más detallada sobre el tratamiento de datos, puede consultar www.museros.org/politica-de-privacidad. 

 

SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS 
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