SOL.LICITUD LLICÈNCIA D´OBRES, i/o OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
DADES PERSONALS:
Nom i Cognoms:
DNI:

Telèfon:

Adreça:
Localitat:

C. Postal

Correu electrònic:
Com (interessat/ada, en representació de):
EXPOSA:
Que és1
d´una finca2
destinada a3
situada en
.
, d´aquest municipi, segons planol adjunt.
 Referència cadastral:
 Que en dita referència pretén realitzar obres segons4
adjunt,
l´import del qual ascendeix a:
€

Que per a la realitzció de les obras necessita ocupar la via pública en
.
m2., durant
dies(inclosos festius), amb materials de construcció i
demés elements
necessaris per a l´ejecució de l´obra resenyada,
comprometent-se a senyalitzar degudament l´existència en la via pública
d´aquests elements per a asegurar la circulació vial.
SOL.LICITA:




Em siga admesa la present instància i, previs els tràmits legals necessaris,
se me concedisca la llicència Municipal que sol.licite, previ pagament de les
taxes i sota les condicions tècniques que, per a l´execució de les referides
obres, hagen d´observar-se.
Fontanars dels Alforins, a

El Constructor o Tècnic:

El Promotor:

1

Propietari, arrendatari, usufructuari.
Urbana, rústica.
3
Vivenda, solar, baix, cultiu secà o regadiu.
4
Pressupost desglossat, projecte tècnic.
2

Sr. ALCALDE-PRESIDENT DE L ´AJUNTAMENT DE FONTANARS DELS ALFORINS

Ajuntament de Fontanars dels Alforins,
C/Rei Alfons XIII, 2 46635 Fontanars dels Alforins.(Vcia) Tel. 962222233

PRESSUPOST DESGLOSSAT
Ejecució d´obras que pretén realitzar D.
,nº
, d´aquesta localitat.


DEMOLICIONS:

Descripció
Repicat de paret sanejat posterior
Repicat de paret sanejat posterior


*
m.

€/m2

Import €

m2

€/m2

Import €

Unidades €/m2

Import €

Unidades €/m2

Import €

m2

€/m2

Import €

m2

€/m2

Importe €

m

FONTANERIA I ELECTRICITAT

PINTURES I VIDRES

Descripció
Pintura al gotelé plastificat
Pintura sobre fusta


m2

pres amb morter sobre base
pres amb morter sobre base

Descripció
Aparells sanitaris tipus
Punts de llum o endoll acabat


Import €

FUSTERIA I SERRALLERIA

Descripció
Finestra de fusta
Porta de fusta


€/m2

PAVIMENTS I ENRAJOLATS:

Descripció
Paviment tipo
Enrajolat de


m2

OBRA DE PALETA:

Descripción
Envà de rajola presa amb morter de ciment
Fàbrica de rajola, mig peu pres amb morter ciment
Esquerdejat de guix o ciment en paràmetres


, situat en

VARIS

Descripció
Escaiola decorada tipus
Aïllament de façanes i/o cobertes

€

TOTAL PRESSUPOST EJECUCIÓ MATERIAL

Fontanars dels Alforins,
El Constructor

El Promotor

Sr. ALCALDE-PRESIDENT DE L´AJUNTAMIENT DE FONTANARS DELS ALFORINS

Ajuntament de Fontanars dels Alforins,
C/Rei Alfons XIII, 2 46635 Fontanars dels Alforins.(Vcia) Tel. 962222233

