Sol·licitud de llicència urbanística
OBRA MENOR
Titular / Interessat
Nom i Cognoms (raó social) ________________________________________
NIF ___________________ Domicili _________________________________
C.P. ____________ Població ____________________ Telf _______________
Representant / Declarant
Nom i Cognoms (raó social) ________________________________________
NIF ___________________ Domicili _________________________________
C.P. ____________ Població ____________________ Telf _______________
Notificar a: Titular

Representant

Obres a realitzar
Finca:_________________________________________________________
Ref. Cadastral: __________________________________________________
Propietat: ______________________________________________________
Descripció:______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Pressupost d’execució material:______________________________________
Petició:
El sotasignant, les dades del qual s’indiquen, SOL·LICITA que es concedeixi la
llicència per a les obres esmentades, DECLARA sota la seva responsabilitat que són
certes les dades que hi ha ressenyades i aporta els documents que es detallen. Alhora
autoritza expressament els empleats municipals per accedir a l’edifici en obres per tal
de poder inspeccionar-lo.

Bescanó,

de

de 2.0____.-

Signatura:

Vegeu al revers l’avís del compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de
Dades de Caràcter Personal l’informem que les dades personals recollides al llarg de
la seva relació amb el Consistori seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers
de l’AJUNTAMENT DE BESCANÓ, amb la finalitat d’oferir-li els nostres serveis
públics, de mantenir-lo informat, per qualsevol mitjà de comunicació, dels mateixos,
així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.
Igualment, l’interessat autoritza la comunicació o cessió d’aquestes dades a les
administracions públiques pertinents, entitats bancàries, a altres entitats
col·laboradores, i/o qualsevol altra persona física o jurídica amb les que s’han establert
acords de col·laboració, tot de conformitat amb els límits legalment establerts, per
assolir la finalitat esmentada anteriorment, sense perjudici del dret que l’assisteix a
revocar-lo, produint efectes a partir de la data de comunicació.
L’informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a
l’adreça Pl. Joan Maragall, 3, 17162 Bescanó (Girona), mitjançant comunicació escrita
i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD o mitjançant l’adreça de correu
electrònic protecciodedades@bescano.cat

