SOL·LICITUD CERTIFICAT D’APROFITAMENT
URBANÍSTIC

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms

DNI

Domicili

Número
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Població

Província

Codi
Postal

Pis - Porta

Telèfon

EN REPRESENTACIÓ DE
Nom i cognoms

DNI

Domicili

Número

Població

Província

Codi
Postal

Pis - Porta

Telèfon

DADES DE LA FINCA
Ubicació
Referència cadastral
Observacions

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Fotocòpia del rebut de l’IBI o referència cadastral:
Plànol d’emplaçament de la finca
Altres:
SOL ·LICITO:
L’expedició d’un certificat d’aprofitament urbanístic de la finca esmentada.
_____________________, ______ d ___________________ de 20

.

De conformitat amb l’article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la persona sotasignant resta assabentada que el termini màxim de resolució del procediment d’autorització d’obres
menors és d’1 mes a comptar des de la data de presentació de la sol•licitud en el registre general de l’Ajuntament i que el sentit del silenci administratiu és positiu, si
bé, en cap cas s’adquiriran facultats relatives al domini públic o al servei públic, així com tampoc facultats en contra de les prescripcions de la legislació i del
planejament urbanístic.
D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que subministreu,
incloent la vostra adreça de correu electrònic, s’incorporaran al fitxer automatitzat, del qual l’Ajuntament d’Alguaire és responsable, i seran objecte de tractament per a
la finalitat exclusiva de gestió i administració de llicències d’obres i activitats del municipi. Les dades personals només seran cedides als òrgans judicials o a autoritats
administratives, si una llei ho estableix preceptivament, o a altres administracions per a l’exercici de les mateixes competències, segons allò establert a l’article 21 de
la LOPD i la resta de legislació aplicable. Podeu exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel•lació que legalment us corresponen dirigint-vos a les oficines
de l’Ajuntament d’Alguaire o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Església 21, 25125 d’Alguaire.
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