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 DADES DEL SOL·LICITANT:

 Nom i Cognoms:

 DNI/CIF:  Telèfon:

 Adreça:  C.P:

 Població:  Provincia:

 Correu electrònic:

 En representació de:  DNI/CIF:

Autoritze expressament a l'Ajuntament de Picanya a enviar a l'adreça de correu electrònic dalt assenyalada, les notificacions que hagen de practicar-me en els
expedients en què siga part o puga tindre un interés legítim, amb plens efectes jurídics com disposa l'art. 59.3 de la Llei 30/92 L.R.J.-P.A.C.

Que actualment sóc                                                      de l'habitatge que a continuació es descriu:

 I per tot allò DEMANE: 
  
Que, tenint per presentat aquest escrit, junt amb la documentació que s'hi acompanya, es concedisca 
llicència municipal de segona ocupació de l'edificació descrita.

Signatura

Picanya, de de 

Emplaçament:

Referència Cadastral: Superfície útil:

Tipus d'habitatge:

Unifamiliars VPO

Unifamiliars renda lliure

Bloc Vivendes VPO

Bloc Vivendes renda lliure



DOCUMENTS QUE CAL APORTAR

  
       Documentació acreditativa de la propietat u ocupació de l’habitatge, escriptura de propietat, contracte de 
compravenda o d’arrendament.. 
  
       Justificant del pagament de la taxa municipal. 
   
       DNI, o al cas de persona jurídica, escriptura de constitució de la mateixa i dels poders conferits als seus 
representants. 
  
       Butlletí d'instal·lació elèctrica o en el seu cas rebut de llum anterior. 
  
  
  
  
 


logoajuntament.gif
.\columnaesq.gif
UR.007 - LLICÈNCIA MUNICIPAL DE SEGONA OCUPACIÓ
dades personals
situació exposada
sol·licitud realitzada
 DADES DEL SOL·LICITANT:
 Nom i Cognoms:
 DNI/CIF:
 Telèfon:
 Adreça:
 C.P:
 Població:
 Provincia:
 Correu electrònic:
 En representació de:
 DNI/CIF:
Que actualment sóc                                                      de l'habitatge que a continuació es descriu:
 I per tot allò DEMANE:
 
Que, tenint per presentat aquest escrit, junt amb la documentació que s'hi acompanya, es concedisca llicència municipal de segona ocupació de l'edificació descrita.
Signatura
Picanya, 
de 
de 
Emplaçament:
Referència Cadastral:	
Superfície útil:
Tipus d'habitatge:
DOCUMENTS QUE CAL APORTAR
 
       Documentació acreditativa de la propietat u ocupació de l’habitatge, escriptura de propietat, contracte de compravenda o d’arrendament..
 
       Justificant del pagament de la taxa municipal.
  
       DNI, o al cas de persona jurídica, escriptura de constitució de la mateixa i dels poders conferits als seus representants.
 
       Butlletí d'instal·lació elèctrica o en el seu cas rebut de llum anterior.
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