AJUNTAMENT

DE

L'ARMENTERA

(Alt Empordà)

COMUNICACIÓ PRÈVIA PER A L'EXECUCIÓ D'OBRES MENORS.
El Senyor/a _________________________________________________, amb document
d'identitat / passaport número ___________________________, amb domicili al
Carrer______________________________________
número
_______
de
__________________________
(CP
número
___________________),
i
telèfon
_________________________,
en
representació
de
(si
s'escau)
____________________________________________, representació que s'acredita mitjançant
els documents que s'adjunten següents (la representació cal acreditar-la):
1. __________________________________________________________________.
2. __________________________________________________________________.
COMUNICA
Que té intenció de realitzar obres menors subjectes al règim de comunicació a L'Armentera,
consistents en:
1. Descripció detallada de les obres a realitzar:_____________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Emplaçament de l'obra: Carrer___________________________________ número _____;
En cas de sòl no urbanitzable: polígon ____ parcel.la ______________.
3. S'adjunta plànol:

SI / NO

4. Pressupost de l'obra:______________________________.
5. Nom del contractista:______________________________.
6. Ocupació de la via pública: NO / SI:________ m2, _______ dies.
L'Armentera, _______________________________.
Signatura,

RÈGIM DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA, terminis i tributació:
En el termini de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la presentació de la comunicació prèvia, l'Ajuntament
podrà requerir al titular de les obres per tal de que en el termini màxim de 10 dies esmeni les deficiències observades en
la documentació presentada. Si en aquest termini no les subsana s'aplicarà el règim previst a l'art. 71 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i es tindrà
l'interessat per desistit, procedint-se a la resolució en aquest sentit i a l'arxiu de l'expedient sense més tràmits.
Sens perjudici del que determinen les Normes Urbanístiques de L'Armentera en relació als terminis d'execució de les
obres autoritzades per llicència, les obres sotmeses al règim de comunicació hauran de finalitzar-se en complir-se un
mes i mig a comptar des del dia de presentació de la comunicació.
La taxa i l'impost es liquidaran en el moment de presentació de la comunicació. Conforme a l'Ordenança Fiscal
corresponent, la liquidació de l'impost és provisional. La base imposable podrà ser modificada de forma motivada per
part de l'Ajuntament.
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