AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’USOS PROVISIONALS DEL SÒL I/O D’OBRES DE
CARÀCTER PROVISIONAL.
En _________________________________, amb DNI núm. _______ , que visc a
________, carrer de _________, núm. _____________ (El Propietari).
En _________________________________, amb DNI núm. _______ , que visc a
________, carrer de _________, núm. _____________ (El gestor o explotador dels usos i
obres).
EXPOSO:
1r. Que soc propietari de la següent finca: ________________________________________
segons amb el que s’acredita en l’escriptura pública atorgada davant del notari de
______________, senyor _________, en data __ de __ de _____, i inscrita en el Registre
de la Propietat de ________, tom ______, foli _______, finca núm. ___________________.
2on. Que estic interessat en realitzar obres en la finca abans esmentada consistents en
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3er. Que pel cas que em sigui concedida l’autorització provisional per a poder realitzar les
obres esmentades, manifesto expressament l’acceptació de les obligacions següents:
a) L’obligació d’enderrocar o de desmuntar les obres i les instal·lacions i l’obligació de
desallotjar els edificis o les instal·lacions i de cessament definitiu dels usos autoritzats, sense
dret a percebre indemnització, quan l’ajuntament adopti l’ordre corresponent.
b) L’obligació de reposar el sòl i l’espai a l’estat anterior a l’execució dels usos i obres de
caràcter provisional, sense dret a percebre indemnització, quan l’ajuntament adopti l’ordre
corresponent.
c) L’obligació d’advertir del caràcter provisional de l’autorització i dels seus efectes en els
títols translatius del domini total o parcial de l’immoble, i en els títols pels quals es
constitueixin o es transmetin drets d’arrendament, de superfície o qualsevol altre dret amb
els usuaris o explotadors dels usos o les obres de carácter provisional.
4art. Que per la present expresso també l’acceptació de que les esmentades obligacions
siguin objecte de nota marginal al Registre de la propietat.
Per tot l’exposat,
DEMANO:
Que es concedeixi l’autorització provisional per a la realització de les obres abans
esmentades, mitjançant el procediment previst a l’article 54 del Decret Legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012,
de 22 de febrer.
Mollerussa, _________________
AJUNTAMENT DE LA CIUTAT DE MOLLERUSSA. EL PLA D’URGELL.
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