Sol·licitud de llicència de planejament urbanístic
Desenvolupar sectors
Pla parcial
Projecte de reparcel·lació
Polígon d’actuació per completar urbanització
Regularització de finques
Opció voluntària d’obtenció de la garantia urbanística
Límits de la unitat d’actuació

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 la sol·licitud
Emplaçament:
Superfície total construïda:
Autor -a del projecte:

Tel. :

Unitat d’actuació:

3. Sol·licito
Que, després de les verificacions oportunes, se m’atorgui la llicència de planejament urbanístic sol·licitada.

4. Data i signatures
Escaldes-Engordany,
Signatura de la persona que sol·licita

d

de
Signatura de conformitat de la persona propietària del terreny

Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud
Desenvolupar
sectors (art.
50 RU)

Pla parcial
(art. 109
LGOTU i
art. 63 RU)

Reparcel·lació
(art. 97 RU)

Polígon
d’actuació per
completar
urbanització
(art. 104 RU)

Regularització Obtenció de Límits de la
de finques (art. la garantia
unitat
106 RU)
urbanística
d’actuació
(art. 110
LGOTU)

2 memòria justificativa

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

2 Plànol d’informació

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

2 Plànol d’ordenació

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

2 Plànol del projecte de
reparcel·lació

Sí

2 Normes urbanístiques

Sí

2 Conveni d’urbanització

Sí

Sí

2 Estudi econòmic i
financer

Sí

Sí

2 Programa temporal

Sí

2 Plànol d’ordenació del
projecte
2 Associació de
promoció urbanística

Sí

2 Assenyalament
d’aliniacions i rasants

Sí

2 Projecte d’urbanització

Sí

2 Projecte de
reparcel·lació

Sí

2 Plànol de la cartografia
oficial de Govern

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

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.

