En compliment de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa l’interessat que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament amb la finalitat de procedir a la sol·licitud realitzada.
Així mateix s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat a: Ajuntament d’Ascó. Carrer de l’Hospital núm. 2 , 43791 Ascó.

AJUNTAMENT D’ASCÓ (Ribera d’Ebre)
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES
Dades d’identificació de la persona sol·licitant
Cognom

Nom

DNI/NIE

Domicili. Carrer

núm.

Municipi i Província

pis

C.P.

Telèfon de contacte

Adreça Electrònica

Propietat
Cognoms

Nom

DNI/NIE

Emplaçament
Carrer

núm.

pis

Dades de l’obra a realitzar
Descripció de l’obra

Pressupost

Durada (mesos)

Constructor

Ocupació de la via pública
SI
NO

Així mateix manifest que em comprometo a complir les prescripcions urbanístiques vigents per al tipus d’obra
sol·licitada i les condicions que s’assenyalin en la concessió, i a abonar l’impost de construccions aprovat per
l’Ajuntament.
Documentació aportada: (Assenyaleu amb una X)
Obres menors:

Obres majors:

Justificant ingrés taxa llicència urb.

Justificant ingrés taxa llicència urb.

Pressupost

Pressupost

Croquis descriptiu

Croquis descriptiu
2 copies del projecte tècnic
Assumeix de tècnic de grau superior
Assumeix de tècnic de grau mitjà
Imprès estadística
Estudi seguretat
Altres. (Detallar al revers)

Autoritzo a l’Ajuntament d’Ascó per a que se m’enviïn notificacions i/o comunicacions per mitjans electrònics*.

Signatura

Data

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ASCÓ
* Pel que fa a les notificacions electròniques, de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la notificació per
mitjans electrònics s'entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la posada a disposició de la persona interessada o del representant o la representant d'aquesta, han transcorregut deu dies naturals sense
accedir-ne al contingut, o bé cinc dies en els expedients de contractació, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari o destinatària, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

