Borrar dades

Guardar formulari

ESPAI RESERVAT PER SEGELL REGISTRE GENERAL

RENÚNCIA LLICÈNCIA OBRES O DESISTIMENT TRÀMIT

Número expedient
(Emplenar per l’Administració)

Com estableix l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
qualsevol persona interessada pot desistir de la seva sol·licitud o, si no li ho prohibeix expressament l’ordenament jurídic, renunciar als
seus drets.
1.

La renúncia d’una llicència d’obres ja concedides
El desistiment de la sol·licitud d’una llicència d’obres que es troba en tramitació.

DADES DEL TITULAR

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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SOL·LICITO:
DESISTIMENT, de la meva sol·licitud presentada en data ________________ sobre la petició de la llicència d’obres amb expedient
núm. ________________ i demano que es declari conclòs el procediment.
RENÚNCIA, als meus drets com a titular de la llicència d’obres amb expedient núm. _________________ instruït en relació amb la
petició que vaig demanar en la meva sol·licitud de data ______________ i segons data d’atorgament de llicència ______________.
Les obres de referència es troben executades en un ___________%.
Així mateix SOL·LICITO el retorn de les garanties ingressades(*)
Fiança en concepte de residus de la construcció i demolició:
Import ____________________

Retorn aval bancari

Retorn dipòsit (en metàl·lic o taló)

Fiança en concepte de desperfectes de la via pública:
Import ____________________

4.

Retorn aval bancari

Retorn dipòsit (en metàl·lic o taló)

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Nom de l’entitat bancària
Nom del titular del compte

NIF titular compte

IBAN
País

DC

Codi entitat Codi agència

DC

Número de compte

SWIFT/BIC _____________________

Domicili de l’entitat bancària
Població

Codi postal

Diligència de conformitat de l’entitat de crèdit (signat i segellat)

Signatura, segell i data entitat bancària

(*) El titular de l’ingrés de les fiances a curt termini per execució d’obres particulars, ha de ser el mateix interessat que sol·licita la devolució i del compte bancari.

5.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
En el cas de DESISTIMENT:
Fotografies a color de l’estat de la finca
En el cas de RENÚNCIA:
Certificat tècnic on consta que les obres no han estat iniciades o bé el % d’execució de les obres
Fotografies a color de l’estat de la finca i/o obres
Certificat original de l’Abocador que ha rebut els residus on consti, el número de gestor de residus autoritzat, dates de lliurament,
quantitats i tipus de residu, si les obres han estat iniciades.

Rubí,

de/d’

de

Signatura

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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