Sol·licitud d'instal·lació, construcció o restauració d'una cabana
Restauració d'una cabana

Instal·lació o construcció d'una cabana

1. Dades del titular del terreny
Nom i cognoms o raó social:
Lloc i data de naixement:
Nacionalitat:

Núm. de passaport o DNI:

Carrer / Av. / Plaça:

Núm.:

Edifici:

Bloc:

Escala:

Codi postal i població:

Adreça electrònica:

Pis:

Porta:

Representant legal:
Nom de la persona de contacte:

Telèfon/fax:

2. Dades del terreny
El titular és propietari de la finca coneguda per

,

radicada a la partida de

d'aquesta parròquia,

i segons consta inscrita al cadastre amb la referència cadastral

.

3. Dades de la cabana
Cabana de pedra
Superfície del terreny:

m2.

Altura del carener de la cabana:

m.

Superfície de la cabana:

m2.

Amplada x llargada de la cabana:

m.

4. Observacions

T2-2015 12/03/2008

Cabana de fusta prefabricada

5. Data i signatura
Encamp,
d
Signatura de la persona titular del terreny

del

Documentació que s'ha d'adjuntar:
• Fotocòpia del passaport o del document nacional d'identitat.
• Plànol cadastral del terreny objecte de la sol·licitud.
• En cas que la cabana sigui de fusta prefabricada, cal adjuntar les característiques tècniques (fotografia, catàleg...).

Legislació aplicable
• Ordinació general tributària de la parròquia d'Encamp de l'any en curs, publicada al BOPA.
• Ordinació de cabanes aprovat el 6 de març del 2008 i publicat al BOPA núm. 27, any 20, del 19 de març del 2008.
• Ordinació general del 7 d'abril del 2004 de regulació del cadastre comunal, publicada al BOPA núm. 22, any 16, del 14 d'abril del 2004.
• El Comú d’Encamp us informa que aquestes dades facilitades s’incorporaran 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 d’Encamp, publicat al BOPA núm. 25, any 19, del 21 de març del 2007.
A més, com a persona interessada podeu exercir davant de la nostra corporació els drets d’accés, 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.

