SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MODEL
D'OBRA MAJOR 0602
Núm . d'exp.
Plaça Major, 1 – 07630 Campos - Tel:971.169.500

Fax:971.652.693

http://www.ajcampos.org

/
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D a des de l sol·licit a nt
Nom i llinat ges

DNI / CI F

Adreça

Població

CP

Tel.

Em ail

Represent at per

DNI / CI F

Adreça

EX PÒS:

Població
Què est ic int eressat a realit zar les obres que s'indiquen:

Urbana: c/

núm .

Rúst ica: polígon

, parcel·la

població

de Cam pos

Breu descripció de les obres:

D EM AN :

l'at orgam ent d'aquest a llicència d'obra, i declar que són cert es t ot es les dades consignades.

D OCUM EN TACI Ó AD JUN TA:
Còpia del CI F/ NI F/ NI E del prom ot or. En el cas de societ at s, còpia de l'escript ur a de const it ució degudam ent r egist raa
i del poder de represent ació.
En el cas de que s'act uï m it j ançant una represent ació, s'ha d'aport ar una aut or it zació escrit a signada del r epresent ant
i am b la conform it at del represent ant .
Còpia del darrer rebut de l'im post sobre bens im m obles ( I BI ) .
Dues còpies del proj ect e t ècnic ( m és les còpies que siguin necessàries per infor m es d'alt res or ganism es) .
Fot ografies en color de la parcel la o del solar am b les possibles edificacions exist ent s i, si l’obr a és en sòl ur bà, dels
solars o edificacions adj acent s on es pugui apreciar la sit uació del v ial.
Not a sim ple inform at iva o cert ificació del regist re de la Propiet at que acredit i la pr opiet at i les car act eríst iques de la
parcel·la o solar a edificar. En el cas de nous habit at ges a sòl rúst ic, s’ha d’apor t ar el cer t ificat r egist ral acr edit at iu de
l’hist orial cont inuat de la parcel·la.
Full de dades est adíst iques de const rucció d’edificis corr ect am ent em plenat .
Alt res:

Cam pos,

de/ d'

de 20

Signat ura sol·licit ant

D EPARTAM EN T D 'URBAN I SM E
1.- D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 el signant queda informat i accepta la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats
existents a l’Ajuntament de Campos, que es conservaran de manera confidencial, per tal de gestionar i satisfer les funcions per les quals
han estat donades, sense perjudici de què aquest Ajuntament hagi d’informar als organismes oficials o empreses que sol·licitin aquesta
informació per causa justificada.
2.- La presentació d'aquesta sol·licitud s'ha de fer a la finestra d'Urbanisme en l'horari de 10:30 a 13:30 excepte els dimecres. En el
moment de la presentació de la sol·licitud s'haurà d'abonar els impostos i taxes de la llicència que es sol·licita.
3.- La presentació de la sol·licitud no autoritza el començament de les obres, s'ha d'esperar a disposar de la llicència d'obra corresponent.
4.- Si hi ha d'haver ocupació de via pública per dur a terme les obres sol·licitades, s'haurà de demanar en una sol·licitud a part.

