SOL·LICITUD PERMÍS D’OBRES
En/Na
província de
núm.
pis
actuant (1)

, que visc a
,c.,pl,av
, i que tinc el DNI
, us

, telèfon

EXPOSO: Que ens és convenient d’obtenir el permís d’obres per a realitzar les
que s’enumeren tot seguit:

Per la qual cosa us
DEMANO: que efectuats els tràmits reglamentaris i el pagament dels
drets municipals, em concediu l’autorització corresponent.
La qual cosa espero d’obtenir.
,

de

de
(signatura)

IL·LTRE. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DE
LA CONCA
C/ Major, 12 – 43422 Barberà de la Conca / Telèfon (977) 88 70 10 Fax (977) 88 74 11
(1) En nom propi o com apoderat, gerent, etc.
Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un fitxer
responsabilitat de l’Ajuntament de Barberà de la Conca. Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem
que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició a: C/Major, nº 12, 43422 Barberà
de la Conca (Tarragona).

DILIGÈNCIA.

Amb aquesta data ha estat presentada al Registre General
la instància formulada per
, que
resta numerada amb el núm.
del Registre
d’Entrada de documents. En dono compte al Sr. Alcalde.
Barberà de la Conca,
de
de
.
EL SECRETARI

DECRET.

Amb la mateixa data, passeu a informe dels serveis tècnics. I
un cop emès, passeu a la resolució d’aquesta alcaldia.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde.
L’ALCALDE

INFORME

EL SECRETARI

S’Adjunta en full annex.

CERTIFICACIÓ: EL SOTASIGNAT, SECRETARI D’AQUEST AJUNTAMENT
CERTIFICO: Que per decret de l’Alcaldia de data
de
de
, es va resoldre concedir a
autorització per dur a terme
les obres
a l’edifici del carrer
, núm.
I, perquè consti al seu expedient, expedeixo la present a
Barberà de la Conca,
de
de
.
Vist-i-plau
L’ALCALDE

DILIGÈNCIA:

Per a fer constar que s’ha comunicat l’acord precedent a
l’interessat mitjançant escrit, el duplicat del qual s’uneix a
aquest expedient.
Barberà de la Conca,

de

de
EL SECRETARI

.

TREBALLS DE REPARACIÓ I REFORMA
MURS DE CARGA
Obertura portes
(dimensions: ample
Obertura de finestres (dimensions: ample
Tapiats
m²
Elevació
m² (gruix =
)
Demolició
m²

, alt
, alt

FORJATS
Demolició
Reforç
Nova Construcció

m²
m²
m²

PAVIMENTS
Paviment de formigó
Paviment de terrasso o similars
Paviment de terrats

m²
m²
m²

ENVANS
Enderrocar
Nova construcció

m²
m²

ALICATADS
Col·locació de rajoles

m²

AMPLIACIÓ DE DADES

PRESSUPOST DE LES OBRES A REALITZAR:

)
)

Núm. registre:

DECLARACIÓ DE LES OBRES A REALITZAR PEL CONTRACTISTA

AMB DOMICILI A

(signatura del constructor)

IL·LTRE SR.
Tinc l’honor de detallar al dors de la present declaració, les obres que m’ha
encarregat En/Na
a la seva propietat
situada a
Barberà de la Conca,

de

de

(signatura del sol·licitant)

IL·LUSTRE SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ
DE LA CONCA
C/ Major, 12 – 43422 Barberà de la Conca / Telèfon (977) 88 70 10 Fax (977) 88 74 11

