AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA
Priorat

SOL·LICITUD LLICÈNCIA URBANÍSTICA
Dades personals

Nom de l’interessat

NIF

Nom del representant
Adreça
Telèfon

Codi postal

Població

43774

Pradell de la Teixeta

Fax

Adreça electrònica

Dades de l’obra

Descripció de l’obra (1)

Carrer (2)

Núm. (2)

Ús principal de l’edifici (3)

Contractista que executarà les obres

Per a fer l’obra necessita ocupar la via pública? (4)

Documentació

_SI

_Tancat:

m2/ ocupació mes/os

Aporto amb l'imprès de petició de llicència la següent documentació:
Projecte tècnic
Memòria valorada
Pressupost subscrit pel contractista
Plànol o croquis de les obres
Nomenament tècnic director (Arquitecte i/o Aparellador)
Altres: Aportaré projecte tècnic i assumeix la direcció de les obres

Pradell de la Teixeta , ....................................................de 2013
Signatura de l’interessat

Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta
COMUNICACIÓ:
En compliment del que disposa l’art. 42.4 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment administratiu comú, us comunico que la vostra sol·licitud de llicència urbanística ha estat rebuda
en la data indicada en el segell del Registre d’Entrada de Documents. Us faig avinent que, d’acord amb l’art. 81 del Decret 179/95 pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el termini per resoldre la seva petició és d’un mes/dos mesos si és
necessari projecte tècnic, a comptar des del primer dia hàbil següent al de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini
sense resolució expressa, es considera estimada la sol·licitud llevat que tingui com a conseqüència la transferència al sol·licitant o a
tercers de facultats relatives al domini públic o al servei públic, o sigui contrària al planejament. Aquest termini se suspendrà en el cas
que calgui la subsanació de deficiències, l’aportació de més documents, la petició d’informes a altres administracions, o qualsevol altre dels
supòsits previstos a l’art. 42.5 de la Llei 4/99.
L'encarregat del Registre d’Entrada
Assabentat/da i rebuda la còpia,

977 828 004 -FAX: 977 828 200

Dalt, 19, 43774 – Pradell de la Teixeta

