AJUNTAMENT DE LA VILAVELLA
Plaça de la Vila núm. 1
oficinatecnica@lavilavella.com
964677448

COMUNICACIÓ ACTIVITAT INOCUA

QUI COMUNICA: ____________________________________________________________
CIF/DNI/NIE/NIF:_____________________________________ Telèfon _________________
Domicili:_________________________________________ CP Població ________________

REPRESENTANT:
S’acredita amb escriptura de poder
Nom:______________________________________________________________________
CIF/DNI/NIE/NIF:_____________________________ Telèfon _________________________
Domicili:_________________________________ CP Població _______________________

DOMICILI PER A NOTIFICACIONS
Domicili:______________________________________ CP Població ___________________

DADES DE L’ACTIVITAT
Activitat:____________________________________________________________________
Emplaçament:_______________________________________________________________
Referència cadastral (20 dígits): ________________________________________________

SI NO S’HAN FET OBRES
No s’han fet ni es faran obres
SÍ SE FAN OBRES
Declaració responsable
Llicència d’obres menors presentada en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament el
dia_________________________amb nº ____________

S'ha obtingut llicència d’obres amb projecte en expedient nº ____________

AJUNTAMENT DE LA VILAVELLA. ALCALDESSA PRESIDENTA.

AJUNTAMENT DE LA VILAVELLA
Plaça de la Vila núm. 1
oficinatecnica@lavilavella.com
964677448
DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN. Hauran de ser originals:
Informe i certificat urbanístic municipal.
Autoritzacions i altres intervencions conforme a la normativa sectorial no
ambiental.
Si es fan obres amb projecte, certificat final d’obres visat.
Modificació registral, si hi ha canvi d’ús de l’immoble.
Justificant de l’alteració cadastral, si hi ha canvi de l’ús de l’immoble.
Certificat d’eficiència energètica.
Justificant del pagament de les taxes en la Tresoreria Municipal.
COMUNIQUE QUE, DES DE HUI, COMENCE A DESENVOLUPAR L’ACTIVITAT

La Vilavella, _______ de ___________________ de 20_____
Signatura de qui comunica o del seu representant:

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 18/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
l’informem que el lliurament de la present sol·licitud suposa l’acceptació expressa de que les seves
dades passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de La Vilavella i qui
podrà utilitzar-los amb fins informatius als ciutadans i amb fins propi de l’Administració en l’àmbit de les
seues competències. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant
escrit acompanyat de fotocòpia del seu DNI, presentat en el Registre General d’este Ajuntament.

AJUNTAMENT DE LA VILAVELLA. ALCALDESSA PRESIDENTA.

