SOL·LICITUD D'OBRA MENOR

(a omplir per l'Ajuntament)
(a rellenar por el Ayuntamiento)

Nom i cognoms de la persona SOL·LICITANT

DNI/ NIF/ CIF

Nom i cognoms de la persona REPRESENTANT

DNI/ NIF/ CIF

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS
En el cas de persones físiques: indiqueu només una de les dues opcions (A o B)
Opció A.- Adreça electrònica
Adreça de correu electrònic

Telèfon

Opció B.- Adreça postal
Nom de la via

Núm.

Codi postal

Municipi

Pis

Porta

Província / País

SOL·LICITUD QUE FORMULA

Emplaçament de les obres

Referència cadastral

Pressupost de les obres (€)

Documents que acompanyo:
Plànol

Pressupost

Tècnic facultatiu

Altres

Desitjo rebre les notificacions, d’aquesta sol·licitud, en l'idioma següent:

Plaça de Jaume Balmes s/n
08850 Gavà

Tel. 93 263 91 00
Fax: 93 263 91 08

castellà

ajuntament@gava.cat
www.GavaCiutat.cat

Seu electrònica:
https://eseu.gavaciutat.cat
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SOL·LICITUD D'OBRA MENOR

SOL·LICITUD del mitjà de notificació
(Omplir-ho només les persones interessades no obligades a rebre notificacions electròniques –persones físiques-)
SOL·LICITO, en les notificacions successives
ser notificat per mitjans electrònics
ser notificat en paper
AUTORITZACIÓ per tractar les dades personals per a la finalitat: Tràmits ciutadans.
Sí
No dono el meu consentiment perquè les meves dades de caràcter personal, facilitades en el present document (dades identificatives: nom,
cognoms, representant, adreça postal i electrònica i DNI o document anàleg), s’incloguin en el fitxer: TRÀMITS CIUTADANS, el responsable del qual és l’Ajuntament de
Gavà, i seran objecte de tractament per a la gestió dels tràmits que els ciutadans efectuïn amb l’Ajuntament de Gavà i perquè puguin ser reutilitzades amb la finalitat
d’unificar la identificació del/de la ciutadà/ana en tots els tràmits que efectuï amb l’Ajuntament de Gavà.
AUTORITZACIÓ per tractar les dades personals per a la finalitat: Participació ciutadana.
Sí
No dono el meu consentiment perquè les meves dades de caràcter personal, facilitades en el present document (dades identificatives: nom,
cognoms, representant, adreça postal i electrònica i DNI o document anàleg), s’incloguin en el fitxer: PARTICIPACIÓ CIUTADANA, el responsable del qual és l’Ajuntament
de Gavà, i seran objecte de tractament per a la gestió integral de la participació ciutadana de l’Ajuntament de Gavà.
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i l'article 12 del seu Reglament de desplegament, aprovat pel
Reial decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer URBANISME, ACTIVITATS I MEDI AMBIENT, del qual és
responsable l’Ajuntament de Gavà, i que seran objecte de tractament per a la gestió d'expedients relatius al servei d'Urbanisme, Activitats i Medi Ambient. No seran cedides
a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. En cas de modificació de les vostres dades, heureu de
comunicar-les a l'Ajuntament de Gavà per procedir a rectificar-les. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de Gavà,
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), plaça de Jaume Balmes, s/n, planta baixa, o a l’adreça electrònica ajuntament@gava.cat
Signatura de la persona titular o representant

Gavà,

de

de

ÒRGAN AL QUAL ES DIRIGEIX I CODI D’IDENTIFICACIÓ
202 Departament de Llicències d'Obres

TERMINI DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT
De conformitat amb el vigent article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i els articles 81 i 82 del
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Corporacions Locals, la tramitació establerta té una durada màxima d'1 mes comptat des de l'endemà de la data d'entrada al
registre de la vostra petició.
Transcorregut l'esmentat termini sense que se us hagi notificat la resolució del procediment, la vostra sol·licitud s'entendrà estimada, sense perjudici del que disposa l'article
5.2 del text refós de la llei d'urbanisme de Catalunya, i sense perjudici que aquest període s'interrompi per qualsevol dels supòsits que determina l'article 22.1 de la mateixa
Llei 39/2015.
No obstant això, els actes de transformació, construcció, edificació i ús del sòl i del subsòl establerts en l'article 9.8 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que
s'aprova el text refós de la llei del sòl, s'haurà d'entendre desestimada la vostra sol·licitud un cop transcorregut l'esmentat termini sense que se us hagi notificat la resolució
del procediment.
En cap cas s'entendran adquirides per silenci administratiu, facultats en contra de les prescripcions de la normativa urbanística vigent.
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08850 Gavà

Tel. 93 263 91 00
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