Borrar dades

Guardar formulari

ESPAI RESERVAT PER SEGELL REGISTRE GENERAL

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS

Número expedient
(Emplenar per l’Administració)

HABITATGE UNIFAMILIAR

EDIFICI PLURIFAMILIAR

NAU INDUSTRIAL

ALTRES

Pagament de la taxa
El primer pas per sol·licitar una pròrroga de llicència serà dirigir-se a l’Oficina de recaptació de la Diputació de Barcelona a recollir
l’autoliquidació de la taxa corresponent aportant el certificat del tècnic i aquesta sol·licitud degudament emplenada. Un cop s’hagi liquidat la
taxa a l’entitat bancària, es podrà iniciar el tràmit presentant la documentació necessària a qualssevol de les oficines d’Atenció al Ciutadà o
Finestreta única Empresarial de l’Ajuntament de Rubí.
1.

DADES DEL TITULAR LLICÈNCIA

Titular:

Nom i cognoms o raó social

DNI / NIF / Passaport / NIE

Adreça

Codi postal

Telèfon

2.

Adreça electrònica

DADES DEL REPRESENTANT

Representant:

Nom i cognoms o raó social

DNI / NIF / Passaport / NIE

Adreça

Codi postal

Telèfon

3.

Població

Població

Adreça electrònica

DADES PER A NOTIFICACIÓ

Dades per a notificació:

Adreça

Població
Telèfon fix

Número

Escala

Província
Telèfon mòbil

Pis

Porta

Codi postal

Adreça electrònica

Autorització notificació electrònica
Les empreses i els professionals, segons l’article 14.2 de la nova Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPAC), estan obligats a fer qualsevol tràmit amb aquesta Administració a través de mitjans electrònics, és per aquest motiu que han de fer constar la
seva adreça electrònica i el telèfon mòbil per a rebre l’avís de posada a disposició de la notificació electrònica.
Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques (llei 39/2015, art.41), han de marcar l’opció de consentiment de notificació
electrònica, i facilitar a la present sol·licitud un telèfon mòbil i adreça electrònica per a rebre l’avís de la seva posada a disposició.

Autoritzo l’Ajuntament de Rubí perquè, a partir d’aquesta data, pugui fer-me arribar totes les notificacions d’actes administratius,
comunicacions i altres informacions en les quals jo resulti interessat/ada per mitjans electrònics.
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4.

DADES DE LA FINCA

Emplaçament
Núm. expedient d’obres

5.

Ref. Cadastral

DADES A EFECTES DE LIQUIDACIONS

LIQUIDACIÓ DE TAXA:
Pressupost de referència actualitzat X % d’obra pendent d’executar = Base imposable
________________________ X ________________________ = ________________________
Base imposable X 1,5% = Import a liquidar per autoliquidació
________________________ X 1,5% = ________________________*
* (Quota mínima segons Ordenança Fiscal núm. 17)

LIQUIDACIÓ DE L’ICIO:
(Pres. de referència actualitzat – Pres. de referència anterior) X % d’obra pendent d’executar = Base imposable X 4% = Import a liquidar
(__________________ - __________________) X _________ = ________________________ X 4% = ________________________

6.

ALTRES AGENTS QUE INTERVENEN EN L’OBRA
Nom contractista

DNI / NIF / Passaport / NIE

Telèfon

El sotasignat SOL·LICITA la pròrroga de llicència d’obres majors

7.

DOCUMENTACIÓ PER A LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS
Aquest imprès de sol·licitud de pròrroga de llicència per duplicat.
Certificat del tècnic del projecte on consti el Pressupost de Referència de l’obra actualitzat, Pressupost de Referència anterior i %
d’obra pendent d’executar.
1

Justificant de pagament de la taxa municipal, segons Ordenança Fiscal vigent .

Rubí,

de/d’

de

Signatura

1 Autoliquidació generada i lliurada per l’oficina de la Diputació de Barcelona: C/Pau Claris, 38 (Rubí) Tel. 934729116.
L’Ajuntament de Rubí tractarà les dades personals que ha proporcionat per gestionar i controlar el compliment d’aquesta autorització així com per tractar la seva adreça en les condicions
que ha indicat, finalitats que es basen en el seu consentiment. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu
tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, i a revocar el seu consentiment en qualsevol moment quan
procedeixi i sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, davant l’Ajuntament de Rubí, a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, c. Narcís Menard, 13-17, 08191, Rubí.
Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. Per obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció de dades, pot acudir a l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades.
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