
Sol·licitud de llicència d’obres
 Const/Amp/Ref/Rehab   Canvi de destí   Parcel·lació    Modificació d’ús    Pròrroga de llicència   Altres
 Moviment de terres  Projecte d’urbanització  Enderroc   Transmissió de llicència    Modificació de projecte

1. Dades de la persona que sol·licita

Nom i cognoms o raó social: NRT: 

Adreça:  

CP i població: 

Nom i cognoms del representant legal: 

Adreça electrònica: Tel. fix/mòbil: 

Nom de la persona de contacte:  

Adreça electrònica: Tel. fix/mòbil: 

2. Exposo

3. Característiques de l’obra

Emplaçament: 

Superfície total construïda: 

Autor -a del projecte: C/e: 

Edificació destinada a:      ús propi         lloguer        venda          ús agrícola          altres usos

Terreny propietat de: Superfície: 

4. Sol·licito

Que, després de les verificacions oportunes, se m’atorgui la llicència d’obres sol·licitada.
 Que se’m concedeixi l’ajornament o fraccionament del pagament de l’import de la cessió econòmica.

5. Data i signatures

Escaldes-Engordany,   d   de 

Signatura de la persona que sol·licita      Signatura de conformitat de la persona propietària del terreny



Informació complementària

• Les obres o béns inclosos als articles 13 i 15 de la Llei de patrimoni cultural d’Andorra aportaran un exemplar més 
del projecte.

• Les obres que s’hagin d’embrancar a la xarxa de clavegueram aniran acompanyades de la sol·licitud corresponent.

Legislació aplicable

• Als efectes del  que preveu la  Llei  15/2003,  de protecció de dades de caràcter personal,  del  18 de desembre,
s'informa que les dades que ens faciliteu s'incorporaran al fitxer informatitzat del Comú, titular i responsable del
mateix; que prendrà mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els
seus drets d'accés i certificació sempre que la legislació vigent no disposi el contrari a l'adreça de correu electrònic
comu@e-e.ad o bé directament al servei de tràmits de l'edifici administratiu del Comú.
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