AJUNTAMENT DE

BLANES
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER DANYS A LA VIA PÚBLICA,
REPOSICIÓ DE L’ARBRAT I/O CONDICIONS D’URBANITZACIÓ
DADES PERSONALS
Nom i cognoms

DNI/NIF

Domicili (carrer, avinguda, plaça...)

Número / Pis / Porta

Població

CP

Telèfon

En representació de

DNI/NIF

Domicili (carrer, avinguda, plaça...)

Número / Pis / Porta

Població

CP

Telèfon

DADES DE L’EXPEDIENT
Número d’expedient

Tipus d’obra (nova planta/reforma/ampliació)

Situació de l’habitatge o edifici

Promotor

DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DE DANYS A LA VIA PÚBLICA, REPOSICIÓ DE L’ARBRAT
I/O CONDICIONS D’URBANITZACIÓ
Import

Concepte:
Danys a la via pública, reposició de l’arbrat i/o condicions d’urbanització

Faig constar que s’han reparat o indemnitzat els danys que s’hagin pogut causar en els elements urbanístics de la via
pública i que s’han executat les obres d’urbanització corresponents a les condicions de la llicència d’obres i que s’ha
reposat l’arbrat.

Blanes, _________ d _____________________________ de ___________
Signatura,

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR / REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ

Fotocòpia de la fiança dipositada per danys a la via pública / obres d’urbanització i/o arbrat.
Fotocòpia de la instància de comunicació de primera ocupació i utilització.
Fotografies de les voreres o serveis afectats.
De conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú per a
les Administracions Públiques, disposeu d’un termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la recepció
d’aquest escrit, per presentar la documentació indicada; si no ho feu en aquest termini, es considerarà que
desistiu de la vostra petició i s’ordenarà arxivar-la.

Blanes,____________________
He rebut
Data _________________________
signatura

AJUNTAMENT DE BLANES
Les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Blanes per a deixar constància de l’entrada i
sortida de documents i per al seguiment dels tràmits, les actuacions i l'exercici de les seves competències i funcions. Únicament es
comunicaran a altres administracions públiques en els casos previstos legalment. Els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació
de les dades de caràcter personal es podran exercir mitjançat escrit adreçat a l’Alcalde de l’Ajuntament.

