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AJUNTAMENT D’AGRES

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OBRA MENOR EN SÒL RÚSTIC
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms/Raó Social

CIF / NIF

Adreça:
Codi Postal

Municipi

Telèfon

Mòbil

Província
Fax

Email

DADES DEL REPRESENTANT
Nom i cognoms

NIF

Adreça
Codi Postal

Municipi

Telèfon

Mòbil

Província
Fax

Email

DADES DE NOTIFICACIÓ
Persona a notificar:
o Declarant

Mitjà Preferent de Notificació
o Notificació Postal

o Representant

o Notificació Electrònica
EXPOSA:

PRIMER. Que és propietari de la següent finca: ______________________________________
____________________________________________________________________________
ubicada a ____________________________________________________________________,
amb referència cadastral________________________________________________________,
amb un superfície de _______________ m2, qualificada com a sòl no urbanitzable, tenint dret
a usar, gaudir i disposar-ne d'acord amb la seva naturalesa rústica.
SEGON. Que pretén realitzar obres de ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
a la finca descrita, d'acord amb la Memòria i el Pla-Croquis, i que es realitzaran a càrrec
de___________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________,
amb un pressupost total de____________________________________________________.
TERCER. Acompanye junt a la sol·licitud de llicència urbanística els següents documents:
- Memòria descriptiva i justificativa.
- Plànol d'emplaçament
- Plànols o croquis acotats i suficients de les instal·lacions o actuació que es pretén
desenvolupar.
- Pressupost estimat de l'actuació urbanística
- [Si és el cas] Subscripció d'una pòlissa d'assegurança que cobrisca els riscos derivats de la
responsabilitat civil.
- Justificació del pagament de la taxa i de l'impost corresponents (articles 26, 100 i següents
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals).
Per l'exposat,
SOL·LICITA:
Que, de conformitat amb l'article 200.1 Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, em concedesca la
corresponent llicència d’obra menor, i declare sota la meva responsabilitat que són certes les
dades que es consignen.

A Agres, a ____________ de ___________________ de 2015
El sol·licitant,

Signat .:

ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’AGRES
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l'informa del
següent:
- Les dades de caràcter personal que s'obtinguen de la seva sol·licitud seran incorporades i tractades de forma confidencial en un
fitxer propietat d'aquest Ajuntament.
- Les dades obtingudes en aquesta instància podran ser utilitzades, salvaguardant la seva identitat, per a la realització
d'estadístiques internes.
- Tindrà la possibilitat d'accedir en qualsevol moment a les dades facilitades, així com de sol·licitar, si escau, la seva rectificació,
oposició o cancel·lació, dirigint una comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la seva identitat, a aquest
Ajuntament.

