Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Sollicitant:
Nom i Cognoms:
Domicili:
Població:
Representant:
Nom i Cognoms:
Domicili:
Població:

pis
tel.

porta

Província:

DNI:
núm.
CP

pis
tel.

porta

Província:

DNI:
núm.
CP

SOLLICITO:
PRÒRROGA LLICÈNCIES D’OBRES

Emplaçament_________________________________________ núm. ________________
Nucli ________________________________________________
Llicència d’obres núm. ________________________________
Termini d’ocupació de la via pública _____________________: Faig constar que en el període de vigència de la llicència
no faré ús de la via pública. Resto assabentat de que en
cas contrari puc ser objecte de sanció.
Signatura.

DOCUMENTS QUE S’ACOMPANYEN

Signatura i Data:

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament..

De conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, se’l/la requereix perquè en el termini de 10 dies repari la mancança
observada en la seva sollicitud, i que és l’assenyalada al quadre següent:
 Taxa per llicències urbanístiques, de conformitat amb l’article 26.1.b), del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i article 7 de l’ordenança fiscal
núm. 2.b.1, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.
 Fiança per a reconstrucció mobiliari, infrastructures de serveis i de paviments, de conformitat amb l’article 6.2 de
l’ordenança fiscal núm. 2.b.1, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.
 Taxa per ocupació terrenys d’ús públic de conformitat amb l’article 26.1.a, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i article 7 i 9 de l’ordenança
fiscal núm. 2.d.3 reguladora d’aquesta ocupació.












Per tal de donar compliment a aquest requeriment, se li atorga el termini de DEU DIES (10 dies), per a subsanar
les deficiències assenyalades, d’acord amb el que assenyala l’article 73 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i, si una vegada finalitzat aquell termini, no
ha donat compliment al mateix, se li tindrà per DECAIGUT EN EL SEU DRET al tràmit corresponent.
Sens perjudici d’això anterior, si l’expedient restés paralitzat per culpa de l’interessat durant un termini superior
a TRES MESOS (3 mesos), s’iniciarà el procediment de CADUCITAT de l’expedient i es procedirà al seu arxiu
d’acord amb l’article 95 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Sant Pere de Ribes,
El/la funcionari/ària del servei,

