
El  Sr./Sra.  ________________________________________________________,  amb  domicili  a  (c/.,  pl.,

poligon)  ___________________________________________________  ,  nº  ________,  de/d’

____________________, CP___________________________, DNI/NIE ______________________,  telefón

________________________, i mail______________________________________________

EXPOS:

1r.- Que en data__________________ em va esser concedida llicència d´obres nº ____________, per a les

obres  de  _______________________________________________________________,  al  carrer

______________________________________________,  o  al  poligon  _________,  parcel.la  ________  d

´aquest municipi, i sota la direcció de l´arquitecte ___________________________________.

2n.- Que en data d´avui no he finalitzat dites obres de dit expedient nº ________ . 

SOL.LICITO:

Pròrroga de l´expedient nº ___________, per un termini de ____________________________

Documentació que s’ha d’adjuntar: 

Certificat visat del Tècnic Redactor del projecte, expressant el percentatge NO FINALITZAT de l’obra, així

com la quantitat del pressupost inicial i la del pressupost que resta per fer, en EUROS.

Còpia de la llicència d´obres nº____________, expedida al seu dia.

Còpia del rebut de contribució actualitzat, o, en el seu defecte, fotocòpia de l´escriptura de propietat.

Còpia del rebut d’haver liquidat la taxa del 2% del pressupost que resti per finalitzar (Pagament al 1r pis;

Recaptació, o al compte corrent indicat al full d’autoliquidació)

Selva, a _______ de/d’ _________________ de l´any _________.

(Signatura)

Il.lm. Sr. Batle-President de l´Ajuntament de la Vila de Selva.

Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i per poder prestar-li els nostres serveis.   Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè, la 
qual cosa ens permet l'ús de la seva informació dins de la legalitat.   Així mateix, podran tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que necessitin tenir accés a la 
mateixa perquè poguem prestar-li els nostres serveis.   Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables.   En qualsevol moment es 
pot adreçar a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació.   També té dret a sol.licitar el 
traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat).   Per tal de sol.licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol.licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb 
una fotocòpia del seu DNI:  AJUNTAMENT DE SELVA, PLAÇA MAJOR 1, CP 07313, SELVA (Illes Balears).   En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, pot 
formular una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

http://www.agpd.es/

