
Sol·licitud de llicència d'obres

4. Sol·licito:
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EnderrocMoviments de terres Projecte urbanització Transmissió de llicència

Const/Amp/Ref/Rehab Parcel·lació Al t re sModificació d'ús

2. Exposo:

Emplaçament:

Total superfície construïda:                                                                    m2

Tècnic/a  autor/a  del projecte:

3. Característiques de l'obra

Correu electrònic:

Edificació destinada a: ús propi lloguer venda ús agrícola altres

Terreny propietat de: m2Superficie:

5. Data i signatura

Escaldes-Engordany,                   d                                                                      del

Signatura de la persona que sol·licita Signatura de conformitat de la persona propietària del terreny

Modificació de projecte

Pròrroga de llicència

Nom i cognoms o raó social:

1. Persona que sol·licita

Nacionalitat: Núm. de passaport o DNI:

Edifici:

Població:

Carrer: Núm.:

Bloc: Escala: Pis: Porta:

Telèfon/fax:

Representant legal:

Nom de la persona de contacte: Telèfon/fax:

Correu electrònic:

Que se'm concedeixi l'ajornament o fraccionament del pagament de l'import de la cessió econòmica.

 Que, després de les verificacions oportunes, se m'atorgui la llicència d'obres sol·licitada.

Canvi de destí
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