Ajuntament de Banyoles

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA OBRA MENOR
SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social

REPRESENTANT

DNI / NIF / CIF

(quan calgui)

Nom i cognoms o raó social

DADES DE CONTACTE

DNI / NIF / CIF
(si ompliu la casella del representant, les dades de contacte han de fer referència únicament al representant)

Domicili

Codi Postal

Població

Correu electrònic

Telèfon

Mòbil

SÍ

Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM *

NO

EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ
Adreça

Número Escala

Pis

Porta Referència cadastral

MANIFESTO
Que aquesta obra va lligada a una activitat o obertura d’establiments:

SÍ

NO

En cas afirmatiu, que ja s’ha presentat la sol·licitud o comunicació prèvia corresponent:
Que les obres han estat objecte d’un expedient de disciplina urbanística:

SÍ

SÍ

NO

NO

En cas afirmatiu, el número d’expedient de disciplina urbanística és el següent:

OBRES A EXECUTAR

(Feu una descripció de les obres que voleu realitzar)

PRESSUPOST:

€

DOCUMENTS QUE S’ACOMPANYEN
Plànol cadastral d’emplaçament (es facilitarà des de l’Ajuntament).
Rebut autoliquidació de la taxa i de l’impost d’obres i construccions.
Memòria de la intervenció i pressupost.
Documentació gràfica necessària : croquis, plànols en planta, alçat, secció, fotos, etc., segons les característiques de la
intervenció.
Full d’assumeix del contractista.

Banyoles,

Signatura de la persona sol·licitant/representant,

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Banyoles.
Finalitat: deixar constància d’entrades i sortides dels documents, identificació de les persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a efectes de compliment de les obligacions
establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: compliment d’obligació legal.
Destinataris: altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de
Banyoles.
Trobareu més informació a la web i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles

Passeig de la Indústria, 25
17820 – Banyoles (Girona)
NIF: P1701600G

Telèfon: 972.57.00.50
FAX: 972.57.49.17
correu-e: ajuntament@banyoles.org

