AJUNTAMENT DE

BLANES
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA USOS I OBRES PROVISIONALS
(Art. 65 RPLU)
DADES PERSONALS
Nom i cognoms

DNI/NIF

Domicili (carrer, avinguda, plaça...)

Número / Pis / Porta

Població

CP

Adreça electrònica

Telèfon/Fax

En representació de

DNI/NIF

Domicili (carrer, avinguda, plaça...)

Número / Pis / Porta

Població

CP

Adreça electrònica

Telèfon/Fax

SITUACIÓ DE LES OBRES
Adreça (Carrer, avinguda, plaça...)

Número / Pis / Porta

Referència cadastral (20 dígits o Polígon i parcel·la)
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I/O USOS PROVISIONALS

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE LES OBRES PROVISIONALS I DE REPOSICIÓ

Blanes, _________ d _____________________________ de ___________
Signatura

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. 972 379 300 - Fax 972 350 677 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.cat

DOCUMENTACIÓ A APORTAR A FORMALITZAR PER L’ADMINISTRACIÓ (sens perjudici de les
comprovacions i inspeccions que amb posterioritat puguin efectuar els òrgans administratius
competents):
PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ PER TRIPLICAT

O Si s’actua en representació: autorització de la persona interessada. En cas de persones jurídiques:
acreditar la representació legal.

O Memòria descriptiva i justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres així com de les obres
O
O
O

O

O

necessàries per reposar la situació que s’alteri al seu estat original, amb indicació dels pressupostos
d’execució de les obres provisionals i de reposició.
Identificació precisa de la finca afectada pels usos i les obres, amb indicació de la seva referència
registral i cadastral.
Descripció i representació gràfica de les obres provisionals, amb indicació dels serveis urbanístics
existents i els que calgui implantar, incloses les obres de connexió corresponents.
Escrit del titular del dret de propietat i ús i arrendatari en el qual es manifesti una acceptació expressa
de cessar els usos i desmuntar o enderrocar les obres que s’autoritzin, així com de reposar la situació
que s’alteri al seu estat original, quan ho acordi l’administració actuant, sense dret a percebre
indemnització per aquests conceptes, inclosa la finalització eventual dels contractes d’arrendament o
qualsevol altre negoci jurídic al qual estiguin vinculats.
Escrit del titular del dret de propietat i ús i arrendatari en el qual es manifesti el compromís d’advertir,
per escrit, del caràcter de provisionalitat dels usos i obres que s’autoritzin i dels seus efectes quan
formalitzin qualsevol negoci jurídic amb terceres persones en virtut del qual els transmetin els drets
respectius de propietat o ús corresponents als usos i les obres provisionals que s’autoritzin.
Aportar tota la documentació gravada en format digital amb un màxim de 100 MB (CD amb extensió
*.pdf)

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.
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