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Ajuntament de la Vila d’Agres

OBRES MAJORS / OBRAS MAYORES
En/Na Sr./Sra.

D.N.I.

En representació de / En representación de

C.I.F.

Adreça / Dirección

e-Correu / Correo-e

C.P.

Localitat /Localidad

Província

Telèfon / Teléfono

EXPOSE: / EXPONGO:
Que en la següent Situació

/ Que en la

siguiente situación

Desitge realizar les següents obres

/ deseo

realizar las siguientes obras

Sent el tècnic autor del projecte

/ siendo el

técnico autor del proyecto

I el director de les obres

/ y el director de las

obras

Assistit pel tècnic de grau mitjà / asistido del
técnico de grado medio

I l’empresa constructora

/ y la empresa

constructora

Adjunte la següent documentació / Adjunto la siguiente documentación
Projecte bàsic* / Proyecto básico*

Qüestionari Ministeri de Foment mod. E.V.1 * /

Projecte d’execució * / Proyecto de ejecución*
Projecte de seguretat i salut * / Proyecto de

La present instància / La presente instancia

Cuestionario Ministerio Fomento mod. E.V.1 *

seguridad y salud*

Altres / Otros indicar………………………………………..

* Haurà d’anar visat pel col·legi Professional Corresponent / Deberá ir visado por el colegio Profesional correspondiente
SOL·LICITE: / SOLICITO:
Llicència urbanística, comprometent-me a executar les obres projectades i a comunicar a l’Ajuntament qualsevol
modificació que altere les dades ací expressades o la documentació presentada. / Licencia urbanística, comprometiéndome a ejecutar las
obras proyectadas y a comunicar al Ayuntamiento cualquier modificación que altere los datos aquí expresados o la documentación presentada.

FIRMES / FIRMAS:

Tècnic Autor del projecte – Tècnic Director d’obres

El Promotor de les obres

Técnico Autor del proyecto – Técnico Director de obras

El Promotor de las obras

Auxiliar/s de la Direcció d’obres

El Constructor

Auxiliar/es de la Dirección de obras

ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LA VILA D’AGRES

___________________________________________________________________________________________________________________
Protecció de Dades. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l'informa del següent:
Responsable: Ajuntament de la Vila d’Agres; Finalitat: Gestió de les sol·licituds de llicència d’obres majors, realització d’estadístiques internes de l’Ajuntament;
Legitimació: Consentiment de l’interessat; Destinataris: No es cediran les dades a tercers, excepte obligació legal; Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades,
així com altres drets, especificats en la informació addicional; Informació addicional: www.agres.es;

□

Amb la marca en aquesta casella, expresse el meu consentiment positiu, lliure, inequívoc, informat i explícit per al tractament de les
meues dades personals en els termes indicats en la clàusula de Protecció de Dades.
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