SOL·LICITUD DE LLICÈNCIES D’USOS I OBRES
PROVISIONALS

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms

DNI

Domicili

Número

Població

Província

Codi Postal

Pis - Porta

Telèfon

Ajuntament d’Alguaire · Plaça Església,21 · 25125 Alguaire · tel. 973756006 fax. 973756837 · ajuntament@alguaire.cat

En qualitat de

Propietari

Gestor/Explotador

Altres especificar:

EN REPRESENTACIÓ DE
Nom i cognoms

DNI

Domicili

Número

Població

Província

Codi Postal

Pis - Porta

Telèfon

En qualitat de

Propietari

Gestor/Explotador

Altres especificar:

DADES DE L’OBRA I/O ACTIVITAT
Ubicació
Referència cadastral
Descripció de l’obra i/o activitat:

Import pressupost execució material de l’obra (PEM):

MANIFESTA
1.- Que té coneixement que les OBRES i/o USOS que sol·licita tindran CARÀCTER PROVISIONAL, d’acord amb l’article 53 i
54 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme amb les modificacions
introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.
2.- Que accepta CESSAR ELS USOS I DE DESMUNTAR O ENDERROCAR LES OBRES quan ho acordi l’administració
actuant, o quan hagi transcorregut el termini de vigència establert en l’acord d’autorització, SENSE DRET A PERCEBRE
INDEMNITZACIÓ per aquest concepte ni per la finalització del contracte d’arrendament o de qualsevol altre negoci jurídic.
3. Que té coneixement que els compromisos acceptats en cas que hi haguessin nous propietaris o nous gestors o explotadors
dels usos i les obres també hauran de ser ACCEPTATS EXPRESSAMENT PELS QUE ELS SUCCEEIXIN, en virtut de
contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic.
4.- Que es compromet a REPOSAR LA SITUACIÓ ALTERADA pels usos i obres sol•licitats al seu estat originari.
5.- Que té coneixement que l’autorització tindrà aquestes condicions i no tindrà EFICÀCIA fins que s’inscrigui al REGISTRE
DE LA PROPIETAT, a l’empara de l’article 54.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Còpia del DNI o NIF del manifestant.

Document autorització per actuar en nom d’altri.
Pressupost de l’obra.
Document autoliquidació Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
Altres especificar:

_____________________, ______ d ___________________ de 20

(signatura)
De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal amb la signatura de la present, autoritza a que les seves
dades de caràcter personal proporcionades en aquest document, siguin tractades i incorporades en el fitxer denominat REGISTRE
D’ENTRADA I SORTIDA responsabilitat de l’Ajuntament d’Alguaire.
La finalitat d’aquest tractament és de gestionar la seva petició i donar-li resposta. Aquestes dades no seran transmeses a terceres
persones, llevat dels casos en el que hi hagi una obligació legal, i seran conservades sempre q ue sigui imprescindible o legítim per la
finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o su pressió, la
limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a l’Ajuntament
d’Alguaire, Plaça de la església 21 , 25125 Alguaire (Lleida) o bé per correu electrònic a dpo@ajuntamentalguaire.cat
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de protecció de dades o bé posar-se
en contacte amb el Delegat de Protecció de dades a dpo@ajuntamentalguaire.cat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------Autorització per rebre comunicacions/notificacions electròniques
Accepto rebre, a efectes de la tramitació d’aquesta sol·licitud, les comunicacions/notificacions del procediment a
1
través de mitjans electrònics
Correu electrònic:
Avís per SMS.:
Telèfon mòbil:
1

Com accedir a les vostres comunicacions/notificacions electròniques:
A través de certificat digital.
Amb paraula de pas d’un sol ús.

Des de la data d’avís de la notificació disposeu de 10 dies per a la seva acceptació o rebuig. Si transcorregut
aquest termini no heu accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada.
Des del moment en què accediu al contingut de la vostra comunicació/notificació, s’entendrà que aquesta ha
estat efectuada (practicada).

