COMÚ D'ORDINO

Sol·licitud d'elements urbans
Arquetes aigües pluvials

Arquetes aigües residuals

Tanques de lona

Altres ________________

1. Persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:
Número d'identificació:
Carrer:
Edifici:

Núm.:
Bloc:

Població:

Escala:

Pis:

CP:

Telèfons:

Porta:

Adreça electrònica:
Repressentant legal:
Persona de contacte:
Núm. de compte:
(IBAN)

2. Dades de l'obra
Número de resolució:
Nom del propietari/ària:
Ubicació de l'obra:

3. Tipus i quantitats d'elements sol·licitats
Arquetes d'aigües pluvials: ......................................................... unitats
Arquetes d'aigües residuals: ....................................................... unitats
Tanques de lona microperforada amb fotografies de la parròquia (mesures 3,50 x 1,70m): ........................ unitats
Total de metres linials a tancar ...............................................
Altres elements: .............................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

4. Data i signatura

T3- 326

Ordino,
d
Signatura de la persona que sol·licita

del

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud
Si la persona que sol·licita és una societat, el representant aportarà certificació de la junta de la societat facultant-lo a realitzar
el tràmit(si no és càrrec representatiu o no té poders inscrits al Registre de Societats).
Si el representant actua en nom d’una altra persona, ha de presentar còpia dels poders degudament certificada, testimoniada o
legitimada,notarial o administrativament, que l’autoritzi a efectuar el tràmit.

Legislació aplicable
• Pla d'ordenació i urbanisme parroquial de data 12 d'octubre de 2006 , BOPA núm. 88 de data 6 de desembre de 2006 i les posteriors
modificacions
• Ordinació tributària vigent a la Parroquia d'Ordino
• Ordinació de preus públics vigent a la Parròquia d'Ordino
• 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 d'Ordino, titular i responsable del mateix; que prendrà mesures necessàries per garantirne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, certificació, oposició i supressió, sempre que la legislació vigent
no disposi el contrari a l'adreça de correu electrònic tramits @ordino.ad o bé directament al servei de tràmits de l'edifici administratiu del Comú,
la placeta, núm.1, Ordino.

