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SOL·LICITUD DE LA  LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA 

 DADES PERSONALS 

Nom i cognoms:   

 

Nom sentit (1):  

 

DNI/NIF/NIE:  

Domicili: 

 

Número: 

Població:               

                                   

CP: Tel.: 

Correu electrònic:  

 

 AUTORITZO a rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment en l’aplicació del què disposa la Llei 39/2015, de 1 d’octubre. A tal 

efecte, facilito en la present sol·licitud/instància, el correu electrònic i el telèfon mòbil (on rebreu per SMS un número de PIN que us permetrà accedir al document). 

En representació de (si s’escau): 

 

Nom sentit del representant (1):  

 

DNI/NIF/NIE:  

Domicili:  

 

Número: 

Població: 

 

CP: Tel.: 

(1)  Aquest espai s’ha d’emplenar en cas que la persona trans* (transsexual, transgènere) o intersexual, s’identifiqui amb el nom sentit 

 

EXPOSO: 

 
 
 
 
 

SOL·LICITO: 

Que em sigui concedida la llicència municipal per a obres consistents en 

 

CONSTRUCCIÓ D´UNA PISCINA 

 

i situades a 

C/Avda/Pl. 

 

 

Núm. 

Referència cadastral 

 

 

 

 

S’adjunta la següent documentació: 

 Document de compliment de les normes subsidiàries de Planejament. 

 Plànol de situació acotat. 

 Pressupost de tota l’actuació 

 Assumeix de direcció visada. 

 

Tota la documentación anirà signada pel tècnic competent. 
 

Móra la Nova, ________ de/d’___________________ de 202__ 

IL·LTRE. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA 

 

 

Signatura, 

NOTIFIACIÓ ELECTRÒNICA 

La notificació electrònica es un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l’Ajuntament i la ciutadania. Per tal de poder realitzar la notificació electrònica necessitem 

l’autorització de la persona interessada. Aquesta autorització la podeu fer en el mateix moment de la sol·licitud i caldrà que faciliteu una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil. 

Quan l’Ajuntament hagi resolt la vostra sol·licitud/instància rebreu un correu electrònic a l’adreça que heu donat en el moment de la sol·licitud. En aquest correu electrònic hi trobareu l’adreça 

d’Internet (URL) de l’espai de notificacions electròniques de l’Ajuntament, on podreu accedir a la notificació, seleccionant un d’aquests sistemes: 

1. Si disposeu d’un certificat digital (DNI electrònic, certificat Idcat...), podeu utilitzar-lo per identificar-vos i visualitzar la notificació. 

2. Amb clau d’accés. El sistema us enviarà, a través d’un missatge SMS al telèfon mòbil que heu facilitat en la sol·licitud, una clau d’accés, que haureu d’introduir en l’espai de 

notificacions electròniques de la web per tal d’accedir al contingut de la notificació. 

Des del moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació electrònica. Si transcorregut el termini de 10 dies hàbils no heu accedit a la notificació, 

aquesta s’entendrà rebutjada i l’acte es donarà per notificat. 
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En/Na:                        

com a                

amb document DNI/CIF número        

amb domicili a   codi postal    

a l’adreça                                                         

  telèfon        

  Nom sentit de l’autoritzant ___________________________________________________________________________               

                                                   

correu electrònic          

Nom sentit de l’autoritzant           ______________________________________________________________________                                      

 

 

 

 

A En/Na                                                                                                          

amb DNI/CIF                                   a PRESENTAR, TRAMITAR o RECOLLIR en nom meu, davant l’Ajuntament 

 de MÓRA LA NOVA la documentació referent a:  

Permís d’obra:                                                                                                                               

Altres:                                                                                      

 

 

    

 

 

 

AUTORITZO 

 

 

 

I, perquè així consti, i als efectes oportuns, signem aquest document, adjuntant la documentació acreditativa de 

cadascuna de les parts, 

 

Signatura de la persona autoritzant                        Signatura de la persona autoritzada 

 

 

 

 

MÓRA LA NOVA   d’/de   de 20__      

 

AUTORITZACIÓ PER TRAMITAR EN NOM D’UNA ALTRA PERSONA 


