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Departament d´urbanisme

Solicitud de licencia de segunda y posteriores ocupaciones
Sol·licitud de llicència de segona i posteriors ocupacions
Datos del promotor / Dades del promotor
Promotor
Promotor

D.N.I.
D.N.I.

Con domicilio en
Amb domicili a
Localidad
Localitat
e-mail
e-mail

Número
Número

Planta
Planta

C.P.
C.P.

Teléfono
Telèfon

Móvil
Mòbil

Expone / Exposa
Que desea licencia de segunda ocupación, de conformidad con la Ordenanza Municipal Reguladora del procedimiento para
otorgar licencias urbanísticas.

Que desitja llicència de segona ocupació, de conformitat amb l'Ordenança Municipal Reguladora del procediment per atorgar
llicències urbanístiques.
El solar se encuentra ubicado en el polígono
El solar es troba ubicat al polígon

Parcela
Parcela

Referencia catastral del solar
Referència catastral del solar

Solicita / Sol-licita
Licencia de segunda ocupación para
Llicència de segona ocupació per a

Documentación a aportar / Documentació que cal aportar
Ver la documentación necesaria al dorso
Veure la documentació necessària al dors

Dirección a efectos de notificación / Adreça on rebre la notificació
Dirección del promotor
Adreça del promotor

Otra
Altra
Busot,
Busot,

Firma / Signatura

En cumplimiento del artº. 5 de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recogidos se incorporarán y tratarán en el fichero correspondiente inscrito en la Agencia de Protección de
Datos. El órgano responsable del fichero es AYUNTAMIENTO DE BUSOT y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es Plaça de l’Ajuntament, 1-03111 BUSOT (Alicante).
En compliment de l'art º. 5 de la L.O. 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades recollides s'incorporaran i tractaran al fitxer corresponent inscrit en l'Agència de Protecció de Dades.
L'òrgan|orgue responsable del fitxer és AJUNTAMENT DE BUSOT i la direcció|adreça on l'interessat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Plaça de l'Ajuntament, 1-03111 BUSOT (Alacant).

