Sol·licitud de modificació de destí de l'edificació
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:

Pis:

Codi postal i població:

Porta:

Adreça eletrònica:

Representant legal:
Nom de la persona de contacte:

Telèfon / fax:

2. Objecte

3. Emplaçament de l'edifici o de la unitat immobiliària

T2-2311 23/05/2007

Terreny / Urbanització:

Parcel·la:

Lot:

Carrer / Av. / Plaça:

Núm.:

Edifici:

Establiment:

Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

Població:

4. Titularitats
Persona titular de l'edifici (1):
Persona titular de la unitat immobiliària (2):

Nota: (1) En el cas que la persona titular de l'edifici no sigui la persona titular de la sol·licitud.
(2) En el cas que la persona titular de la unitat immobiliària no sigui ni la persona titular de la sol·licitud,
ni la persona titular de l'edifici.

5. Dades generals del edifici o de la unitat immobiliària
Ús actual:

Ús al qual es destinarà:

Edif. / Unitat immobiliaria destinat/ada:

Ús propi

Lloguer

Venda

6. Tècnic
Tècnic autor del projecte:
Titulació acadèmica:
Autorització a exercir amb resolució núm.:
Encamp,

d

Telèfon:
del

Signatura del tècnic

7. Data i signatura
Encamp,
d
Signatura de la persona
titular de l'edifici (1)

del
Signatura de la persona
titular de la unitat immobiliària (2)

Signatura de la persona
que sol·licita

Sol·licitud de modificació de destí de l'edificació

Annex

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud
Dos exemplars, encarpetats per separats, dels documents següents
 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.
 Memòria descriptiva de ledifici o de la unitat immobiliària, visada pel Col·legi Oficial dArquitectes dAndorra (quan sigui procedent),
i signada pel titular de la sol·licitud i pel tècnic autor de la memòria i dels plànols descriptius.
 Plànols descriptius de les plantes de ledifici o de la unitat immobiliària, visats pel Col·legi Oficial dArquitectes dAndorra (quan sigui
procedent), i signats pel titular de la sol·licitud i pel tècnic autor dels plànols i de la memòria descriptiva.
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.
La sol·licitud i l'atorgament de la llicència urmanística estan supeditats a la regularització prèvia dels béns immobles i/o dels drets reals sobre els
mateixos béns, al cadastre comunal

Legislació aplicable
 Ordinació Tributària Comunal vigent a la parròquia d'Encamp, publicada alBOPA.
 El Comú dEncamp us informa que aquestes dades facilitades sincorporaran en els 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.

