Sol·licitud de pròrroga de terminis d'inici i finalització d'actuacions autoritzades
amb atorgament de llicència urbanística
1. Persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:
Lloc i data de naixement:
Nacionalitat:

Núm. de passaport o DNI:

Carrer / Av. / Plaça:
Edifici:

Núm.:
Bloc:

Escala:

Codi postal i població:

Pis:

Porta:

Adreça eletrònica:

Representant legal:
Nom de la persona de contacte:

Telèfon / fax:

2. Objecte i exposició de motius

3. Emplaçament de l'obra
Terreny / Urbanització:

Parcel·la:

Lot:

Carrer / Av. / Plaça:

Núm.:

Edifici:

Establiment:

Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

Població:

4. Terminis

T2-2312 23/05/2007

Número de resolució d'atorgament de la llicència urbanística:
L'actuació autoritzada amb atorgament de llicència urbanística està iniciada:

Sí

No

Termini inicial atorgat per a l'inici de l'actuació:

Termini inicial atorgat per a la finalització de l'actuació:

Pròrroga sol·licitada per a l'inici de l'actuació:

Pròrroga sol·licitada per a la finalització de l'actuació:

5. Data i signatura
Encamp,
d
Signatura de la persona que sol·licita

del

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud
 Document acreditatiu dautorització en el cas que la persona que signi la sol·licitud no sigui càrrec representatiu o no tingui poders
inscrits al Registre de Societats, o document acreditatiu dautorització per efectuar aquest tràmit en el cas que el sol·licitant actuï en nom
i representació duna altra persona.

Nota:
Els documents adjunts a la sol·licitud han désser signats pel titular de la sol·licitud.
El Comú dEncamp es reserva el dret de demanar informació, aclariments i documents complementaris.
En l'apartat destinat a l'objecte de la sol·licitud s'efectuara una expocició succinta dels motius que justifiquen la demanda de la pròrroga del termini i
una descripció succinta de l'objecte de l'actuació autoritzada amb atorgament de llicència urbanística corresponent.

Legislació aplicable
 Llei general dordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, BOPA núm. 10, any 13, del 24 de gener del 2001. Llei
7/2003, del 23 de maig del 2003, de modificació puntual i urgent de la Llei general dordenació del territori i urbanisme, BOPA núm.
51, any 15, del 18 de juny del 2003. Llei 8/2006, del 21 de juny del 2006, de modificació de la Llei general dordenació del territori i
urbanisme, BOPA núm. 56, any 18, del 19 de juliol del 2006.
 Directrius dordenació del 22 de febrer del 2006, BOPA núm. 17, any 18, del 24 de febrer del 2006. Directrius dordenació del 5 dabril
del 2006, de modificació de les directrius dordenació, BOPA núm. 31, any 18, del 13 dabril del 2006.
 Reglament urbanístic del 16 de setembre de 2002, BOPA núm. 71, any 14, del 19 de setembre del 2002. Reglament durbanització del
16 de setembre del 2002, BOPA núm. 71, any 14, del 19 de setembre del 2002. Reglament de construcció del 26 de febrer del 2003, BOPA
núm. 20, any 15, del 5 de març del 2003.
 Pla dOrdenació i Urbanisme de la Parròquia dEncamp - Any 2006 (POUPE-2006), aprovat el 22 de desembre del 2006, BOPA núm.
51, any 19, del 21 de juny del 2007, Modificació 1 del POUPE-2006, BOPA núm. 38, any 20, del 8 de maig del 2008 i la Modificació 2
del POUPE-2006, BOPA núm. 55, any 20, del 22 de juliol del 2008.
 Disposicions generals i sectorials en matèria dordenació del territori, durbanisme i de construcció.
 Ordinació Tributària Comunal del 7 de desembre del 2007, BOPA núm. 109, any 19, del 27 de desembre del 2007.
 El Comú dEncamp us informa que aquestes dades facilitades sincorporaran als nostres fitxers automatitzats per a aquesta única finalitat,
on es conservaran amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions de compliment obligat, segons el Decret que regula els
fitxers de dades personals del Comú dEncamp, publicat al BOPA núm. 25, any 19, de data 21 de març del 2007.
A més, en tant que persona interessada pot exercir davant de la nostra corporació els drets daccés, rectificació, supressió i oposició en
els termes definits per la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals i amb les excepcions també
previstes per la mateixa llei.

