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

Segell del registre d’entrada

NÚM. D’EXPEDIENT/S VINCULAT/S
DADES DE L’INTERESSAT:
Nom:

Notificació per:
Cognoms:

Domicili:
Telèfon:

Fax:

Telèfon

E-mail

Localitat:
E-mail:

DADES DEL REPRESENTANT:

Notificació per:
Cognoms:

Domicili:
Telèfon:

E-mail

DNI:
CP:

Nom:

Telèfon

DNI:
CP:

Fax:

Localitat:
E-mail:

DADES DE LA LLICÈNCIA QUE SE SOL·LICITA:
Descripció de l’actuació a executar:

,

de/d’

de 20

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 LA SOL·LICITUD:
Documentació exigida per l’Ajuntament per al tipus d’obra concreta que es pretén realitzar i, a més a més, la documentació
següent:


Alçament a escala 1:50 de l’edificació que hi ha i descripció fotogràfica completa de tots els elements.



Justificació de l’adequació de les obres a la protecció dels béns patrimonials.



Autorització de la Conselleria competent en matèria de cultura, així com el projecte autoritzat si les obres es localitzen en un
àmbit o entorn de Bé d’Interés Cultural.



Autorització de la Conselleria competent en matèria de Cultura respecte de les possibles afeccions a elements arqueològics
si les obres es localitzen en una Àrea de Vigilància o de Protecció Arqueològica, així com l’estudi o estudis previs realitzats.



Justificant de pagament dels tributs municipals.



Alta de cens model 036/037 AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària).

Així mateix, el particular es declara assabentat de la comunicació següent, una vegada s’haja 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 (Llei 30/1992) li comuniquem que el termini establert per a la tramitació
d’aquest expedient és de TRES MESOS i que el silenci administratiu produeix efectes negatius d’acord amb
l’article 223 de la Llei 5/2014, 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 citada
Llei, com l’esmena de deficiències o la petició d’informes preceptius i determinants de la resolució.
Per a informar-se de 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 20

