SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES
Dades d’identificació i localització
I- Dades del presentador (en cas que sigui diferent del titular o representant)
Nom o entitat presentadora
DNI/NIE/NIF
Tipus de via

Telèfon

Fax

Nom de via

Número Pis

Municipi

Província

Codi postal

Adreça electrònica

II- Dades del titular
Nom o raó social

DNI/NIE/NIF

Polígon industrial

Nau

Tipus de via

Nom de via

Número Pis

Municipi
Codi postal
Adreça electrònica

Província
Telèfon

Fax
Web

EXPOSA:

SOL·LICITA:
Que se’m concedeixi llicència municipal per a obres consistents en

1

III- Dades de la finca
Tipus de via

Nom de via

Número Pis

Municipi
Codi postal

Província
Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Polígon industrial

Nau

Adjunto la documentació que especifico al peu d’aquesta sol·licitud.
Vila-seca, ......... de ................................. de 20...
(signatura)

Documentació aportada:

 Dos exemplars del projecte tècnic.
 Dos exemplars del projecte de Telecomunicacions.
 Direcció facultativa: arquitecte, aparellador o enginyer.
 Qüestionari estadístic de la Generalitat d’edificació i habitatge.
 Certificat del gestor de residus autoritzats.
 Justificant del pagament de l’autoliquidació.
 Document acreditatiu de la representació invocada ( si cal).
 Altres documents aportats:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les
dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la possibilitat
d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat
en el Registre de l‘Ajuntament de Vila-seca. Autoritzo a l’Ajuntament de Vila-seca, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de
les dades personals facilitades, així com per a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu interès.
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