AJUNTAMENT DE/D’:
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ÚS

Segell del registre d’entrada

NÚM. D’EXPEDIENT
DADES DE L’INTERESSAT:

Notificació per:

Nom:

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:

EXPOSE
Que amb la intenció d’exercir una de les activitats següents:
Activitats de professions lliberals a habitatges particulars com instal·lacions alienes a l’habitatge.
Activitats de culte o anàlogues.
Activitats de partits polítics, sindicats o agrupacions empresarials o anàlogues.
Activitats associatives, seus festeres o anàlogues.
SOL·LICITE
Que, previ als tràmits i informes corresponents, es digne a concedir l’oportuna LLICÈNCIA D’ÚS.
Descripció de l’activitat:

Emplaçament exacte de l’activitat:

,

de/d’

de

Signatura del sol·licitant/representant

Sr/a. alcalde/-essa de l’Ajuntament de/d’:
L’Ajuntament garanteix l’ús confidencial de les dades referides segons els termes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal. Una vegada facilitades les dades anteriors, els interessats tindran dret d’accedir-hi, rectificarles i cancel·lar-les, tot presentant la sol·licitud a l’Ajuntament corresponent.

DOCUMENTS QUE CAL ADJUNTAR A AQUESTA SOL·LICITUD:
-

Justificant de pagament dels tributs municipals.

-

Documentació acreditativa de la propietat o ocupació de l’immoble (escriptura de propietat o contracte de
compravenda, d’arrendament, escriptura de declaració d’obra nova en construcció,etc.).

-

Còpia del document necessari per a procedir a l’alteració cadastral degudament presentat i registrat davant dels
organismes competents, si escau.

-

Documents expedits per les companyies subministradores acreditatius de la disponibilitat del subministrament.

-

Certificat del tècnic competent acreditatiu del compliment de la normativa d’aplicació d’acord amb l’ús i les
característiques de l’edifici.

Nota: Les fotocòpies s’acompanyaran dels originals, per tal de fer-ne l’acarament.

Així mateix, el particular es declara assabentat de la comunicació següent, una vegada s’ha presentat la sol·licitud
al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament:

COMUNICACIÓ ALS INTERESSATS:
En compliment del que disposa l’art. 42.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
Procediment Administratiu Comú (Llei30/1992) li comuniquem que el termini establert per a la tramitació
d’aquest expedient és d’UN MES i que el silenci administratiu produeix efectes negatius d’acord amb
l’article223 de la Llei5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge
(LOTUP). El còmput del termini esmentat quedarà suspés en els casos previstos per l’art. 42.5 de la Llei
assenyalada, com l’esmena de deficiències o la petició d’informes preceptius i determinants de la resolució.
Per a informar-se sde l’estat de tramitació de la seua sol·licitud pot dirigir-se al Servei d’Urbanisme de
l’Ajuntament.

,

de/d’

Signatura del sol·licitant/representant

de

