REGISTRE GENERAL
A omplir per l'Ajuntament

SOL·LICITUD DE TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES
Ajuntament
de Begur

Sol·licitant
Nom i cognoms o raó social

NIF/NIE

Domicili (adreça postal vàlida, a efectes de notificacions)

Codi Postal

Població

Província/País

Telèfon

Fax

Correu electrònic

Titular actual (ompliu-ho només si és diferent del sol·licitant)
NIF/NIE

Nom i cognoms o raó social

El titular actual comunica que cedeix la llicència d'obres especificada més avall a la persona que consta a continuació, i per acreditar-ho signa el present
document,

(signatura del titular actual)

Nou titular
Nom i cognoms o raó social

NIF/NIE

Domicili (adreça postal vàlida, a efectes de notificacions)

Codi Postal

Població

Correu electrònic

Província/País

Telèfon

Fax

El nou titular accepta la titularitat de la llicència d'obres que s'indica a continuació, i per acreditar-ho signa el present document,

(signatura del nou titular)

Dades de la llicència d'obres
Número d'expedient (imprescindible)

Via (carrer, plaça, corriol...)

Número

Referència cadastral (imprescindible)

Demana
Que la llicència d'obres referenciada es transmeti al nou titular especificat.

Begur,

Signatura de la persona sol·licitant,

Ajuntament de Begur - Departament d'Urbanisme - Pl.de l'Església, 2 - 17255 Begur (Girona) - Tel.972624020 - Fax.972623588 - urbanisme@begur.cat - www.begur.cat

Documentació (a omplir per l'Ajuntament)
Necessària

Aportada
Fotocòpia del NIF/NIE del nou titular

Altra:

Liquidació provisional (a omplir per l'Ajuntament)
Taxa per llicències urbanístiques:

70,00 €

(Ordenança fiscal número 10)

Condicions de la sol·licitud
No s'iniciarà la tramitació d'aquesta sol·licitud fins que no s'hagi realitzat el pagament de la liquidació provisional.
De no aportar la informació que figura com a necessària en aquesta sol·licitud en el termini màxim de DEU DIES des de la recepció de la mateixa, segons el que
disposa l'article 79.d) del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals aprovat per Decret 179/95 de 13 de juny, d'acord amb el que estableix l'article 71
de la Llei de Procediment Administratiu Comú de 26 de novembre de 1992, se'l tindrà per desistit de la seva petició, procedint al seu arxiu, sense cap més tràmit.
Les seves dades seran incloses en un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Begur, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries,
d'acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Accepto expressament, via correu postal o electrònic, rebre informació municipal de l'Ajuntament de Begur relativa a les funcions municipals de la Llei de Bases de
Règim local (7/1985 de 2 d'abril art.25 i 28).
Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l'Oficina de Registre de l'Ajuntament de
Begur.

Signatura del responsable del Registre d'Entrada,

Signatura de la persona sol·licitant,

