Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES
1. DADES DE LA PERSONA TITULAR ACTUAL :
Nom i Cognoms o
raó social
CIF/NIF
Domicili (adreça de
postal vàlida, a
efectes de
notificacions)

Població – CP
Telèfon

Adreça
electrònica:

 Tinc certificat digital i vull ser notificat electrònicament.

2. DADES DE LA PERSONA TITULAR NOVA :
Nom i Cognoms o
raó social
CIF/NIF
Domicili (adreça de
postal vàlida, a
efectes de
notificacions)

Població – CP
Telèfon

Adreça
electrònica:

 Tinc certificat digital i vull ser notificat electrònicament.

3. DADES DE LA LLICÈNCIA :
Número d’expedient ( imprescindible)

Adreça obra

Referencia cadastral ( imprescindible)

4. DADES DEL REPRESENTANT ( si s’escau) :
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Nom i Cognoms o
raó social
CIF/NIF
Domicili (adreça de
postal vàlida, a
efectes de
notificacions)

Població – CP
Telèfon

Adreça
electrònica:

 Tinc certificat digital i vull ser notificat electrònicament.

5. DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR :
⧫ Fotocòpia de la llicència
⧫ Fotocòpia del CIF/NIF de tots els interessats
⧫ Fotocòpia de la documentació que identifiqui el representant i la persona jurídica a qui
representi, en el seu cas

SOL·LICITEN
La transmissió de la llicència d’obres.
Declaren responsablement:
 L’adquirent coneix la situació jurídica de la llicència d’obres en el moment de sol·licitar
la transmissió.
 El transmitent cedeix a l’adquirent els drets i obligacions respecte a l’impost de
construccions derivat de la llicència.
 El transmitent cedeix a l’adquirent els drets i obligacions respecte a les fiances
dipositades ( desperfectes a la via pública, gestió de residus o altres )

Data i signatura
A data :
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Signatura titular actual,

Responsable del
Tractament
Dades de contacte
delegat de protecció
de
dades
Finalitat
tractament

del

Base jurídica

Signatura nou titular,

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1 - 08180 Moià
Tel: 938300000 email: ajuntament@moia.cat www.moia.cat
dpd@moia.cat
Plaça Sant Sebastià, 1 - 08180 Moià
Tel: 938300000
Concessió de llicències
El tractament és necessari per al compliment de les obligacions
atribuïdes a l’Ajuntament de Moià (art. 6 RGPD)
Persones sol·licitants de llicències

Destinataris
Drets
de
persones

les

Dret a l’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, a l’oblit,
a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades

Termini
conservació
de les dades

de

Permanent

Reclamació

Es poden presentar reclamacions davant del responsable de
tractament presencialment o mitjançant la seu electrònica
http://seuelectronica.moia.cat.
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