Ajuntament de Badalona
Departament Llicències d’Obres

MODEL NORMALITZAT D’ACCEPTACIÓ PER A L’AUTORITZACIÓ
D’USOS PROVISIONALS DEL SÒL I D’OBRES DE CARÀCTER
PROVISIONAL
TITULAR DE LA SOL·LICITUD
Cognoms, nom o raó social:
Població:

Província:

Codi Postal:

Adreça:

Núm:

DNI/NIF/CIF:

Tel.:

Fax:

Pis:

Tel. mòbil:

correu electrònic per a notificacions:

@

PROPIETARI/A
Cognoms, nom o raó social:
Població:

Província:

Codi Postal:

Adreça:

Núm:

DNI/NIF/CIF:

Tel.:

Fax:

Pis:

Tel. mòbil:

correu electrònic per a notificacions:

@

Els sotasignats EXPOSEN:
1. Que a la finca situada a Badalona a:

2. S’ha sol·licitat llicència per executar les següents obres, modificacions i/o canvi d’ús:

3. Que d’acord amb el que estableix l’art. 54 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, i modificat segons la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i que d’acord amb el
que estableix l’art. 66 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística, els propietaris i els gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut del
contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic, acceptem expressament :
-

L’obligació de cessar els usos i de desmuntar o enderrocar les obres que s’autoritzin, així com de
reposar la situació que s’alteri al seu estat original, quan ho acordi l’administració actuant, sense dret a
percebre indemnització per aquests conceptes, inclosa la finalització eventual dels contractes
d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic al qual estiguin vinculats.

-

El compromís exprés d’advertir, per escrit, del caràcter de provisionalitat dels usos i obres que
s’autoritzin i dels seus efectes quan formalitzin qualsevol negoci jurídic amb terceres persones en virtut
del qual els transmetin els drets respectius de propietat o ús corresponents als usos i les obres
provisionals que s’autoritzin.

(signatura titular)
Nom i cognoms:
Badalona,

(signatura propietari)
Nom i cognoms:
de

de 20

Les dades que consten en aquest document s’incorporen a un fitxer que està subjecte al que estableix la LOPD (Llei 15/1999 de
protecció de dades de caràcter personal). Aquestes dades s’utilitzaran en les comunicacions d’aquest Ajuntament amb la persona
interessada. La persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer
mitjançant sol·licitud presentada al Registre general d’aquest Ajuntament.

AJUNTAMENT DE BADALONA:

DEPARTAMENT DE LLICÈNCIES D'OBRES

