Sol·licitud de llicència urbanística
Desenvolupament de sectors

Pla parcial

Projecte de reparcel·lació

Regularització de finques

Polígon d'actuació per completar urbanització

Opció voluntària d'obtenció de garantia urbanística

1. Persona que sol· licita
Nom i cognoms o raó social:
Adreça:

Població:

Nacionalitat:

Núm. de passaport o DNI:

Representant legal:
Nom i cognoms de la persona de contacte:
Adreça electrònica:

Telèfon:

Autoritzo al Comú de La Massana a enviar-me un SMS o un correu electrònic en relació a aquest tràmit al número de telèfon mòbil
andorrà:
i /o a l'adreça electrònica:

2. Exposo:

3.- Característiques de la sol·licitud
Unitat d'actuació:

Emplaçament:
Superfície:

m2

Població:

Tècnic/a autor/a del projecte:

Telèfon / fax:

4. Sol·licito:
Que, després de les verificacions oportunes, se m'atorgui la llicència urbanística sol·licitada.

5. Data i signatura
La Massana,
d
Signatura de la persona que sol· licita

de

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de llicència urbanística

Tipus de document
(3 còpies completes de cada)

Desenvolu
pament de
sectors
(art. 50 RU)

Pla parcial
(art.
109
LGOTU i
art. 63 RU)

Polígon
Projecte de
d'actuació
reparcel·laci per completar
ó
urbanització
(art. 97 RU) (art. 104 RU)

Regularització
de finques
(art. 106 RU)

Obtenció de
garantia
urbanística(art.
110 LGOTU)

Memòria
justificativa
Plànols d'informació
Plànols d'ordenació
Plànols projecte de reparcel·lació
Normes urbanístiques
Conveni d'urbanització
Estudi econòmic i financer
Programa temporal
Plànols d'ordenació i projecte
Associació de promoció urbanística
Assenyalament d'alineacions i rasants
Projecte d'urbanització
Projecte de reparcel·lació

Legislació aplicable
• Legislació i Normativa vigent

Informació complementària
• Tots els projectes presentats han d'estar visats pel Col·legi d'Arquitectes.
• Si la persona que sol· licita actua en nom d'una societat, ha de ser-ne el càrrec representatiu, o tenir poders inscrits al Registre de
Societats, o estar facultat en una certificació de la junta signada pel president i el secretari de la societat.
• Si el sol· licitant actua en representació d'una altra persona, ha de presentar poders que l'autoritzen a efectuar aquest tràmit.

