DOCUMENT D’INVERSIÓ EN ORDRE D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES
I COMPROMÍS D’ASSUMPCIÓ DE RESPONSABILITAT
DADES DEL DECLARANT DE L’ACTIVITAT
Nom:

Notificació per:

Cognoms:

Domicili:
Fax:

E-mail

E‐mail:

Notificació per:
Cognoms:

Domicili:

DNI:
CP:

Telèfon:

Telèfon

Localitat:

DADES DEL REPRESENTANT
Nom:

E-mail

DNI:
CP:

Telèfon:

Telèfon

Fax:

Localitat:
E‐mail:

DADES DE LA REPRESENTACIÓ:
Raó social
Representació atorgada per poder davant del notari
Amb data:

DECLARA:
1r.‐ Que pretén portar a terme la instal·lació d’una nau sense un destí especificat situada al sòl urbà al carrer de
, sense que s’haja sol·licitat encara l’instrument
d’intervenció ambiental corresponent, d’acord amb el que estableix la normativa ambiental d’aplicació.

2n.‐ Que ha presentat la declaració responsable/sol·licitud de llicència urbanística per a la realització de les obres
d’edificació/ampliació/reforma al sòl urbà al carrer

destinades a
i, amb data
per a aquest fi s’adjunta la documentació tècnica preceptiva exigida per la normativa urbanística d’aplicació
3r.‐ Que necessita l’obtenció de l’autorització urbanística corresponent amb caràcter previ i independent a l’obtenció de:
(citeu l’instrument d’intervenció ambiental),pels motius següents:
(Expliqueu raonadament la petició)

Malgrat l’ordre de prelació d’atorgament de llicències o autoritzacions establert en l’article 22.3 del Reglament de
Serveis de les Corporacions Locals, i en relació amb la normativa ambiental i urbanística d’aplicació.
4t.‐ Que disposa de la disponibilitat civil plena de l’immoble/solar/parcel·la sobre la qual es portaran a terme les
intervencions sol·licitades a les peticions de llicències assenyalades, d’acord amb la documentació acreditativa
adjunta que acompanya aquest compromís.
5é.‐ Que, en relació amb el que disposa l’Ordenança Municipal que regula els procediments urbanístics i ambientals,
ASSUMEIX LA PLENA RESPONSABILITAT QUE ES PUGA DERIVAR D’UNA EVENTUAL DENEGACIÓ POSTERIOR DE
L’INSTRUMENT D’INTERVENCIÓ AMBIENTAL CORRESPONENT, pel fet d’alterar-se l’ordre previst legalment de
resolució de l’instrument d’intervenció ambiental assenyalat més amunt, abans de procedir a
laresoluciódelallicènciaurbanística/presentaciódeladeclaracióresponsableper a obres de mera reforma a què es
refereix la disposició addicional dècima de la LUV.

DECLARA:
6é.‐ Aquesta assumpció de responsabilitat suposarà, taxativament, LA RENÚNCIA A QUALSEVOL TIPUS D’INDEMNITZACIÓ
PER DANYS I PERJUÍS que se li poguera irrogar com a conseqüència dels corresponents actes administratius de
resolució que posen fi a l’expedient de l’instrument d’intervenció ambiental citat que es tramite en un futur, i
s’accepta expressament la limitació dels usos i destins previstos pel Pla en el moment de tramitació i atorgament
del
corresponent
instrument
d’intervenció
ambiental,
així
com
qualsevol
altra
limitacióimposadaperlanormativad’aplicacióenelmomentderesoluciódelapetició.
7é.‐ Aquesta declaració de responsabilitat per alteració de l’ordre legal d’intervenció administrativa en els actes o usos
que es pretenen es formula davant del secretari/a de l’Ajuntament de/d’
com a fedatari municipal/davant del notari de/d’
col·legiat núm.
que intervenen en aquest
document i donen fe, igualment, de la legitimació de la signatura estampada en aquest document d’inversió.

,

d/d’
de
Signatura del sol·licitant/representant

Signat
DAVANT DE MI, EL SECRETARI / EL NOTARI

Signat

