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TITULAR
LLINATGES I
NOM O RAÓ
SOCIAL:

DNI/NIF:

ADREÇA (C., PL., AV...):

NÚM. o
KM:

BLOC:

ESC:

CP:

MUNICIPI:

PROVÍNCIA:

TEL.:

FAX:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

PIS:

PORTA:

REPRESENTANT IMPRESCINDIBLE (president de la comunitat o representant que el substitueixi a l’efecte
de notificacions)
LLINATGES I
NOM O RAÓ
SOCIAL:

DNI/NIF:

ADREÇA (C., PL., AV...):

NÚM. o
KM:

BLOC:

ESC:

CP:

MUNICIPI:

PROVÍNCIA:

TEL.:

FAX:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

PIS:

PORTA:

Com a

L’Ajuntament de Marratxí es reserva el dret d’exigir l’acreditació de
la representació en el moment procedimental que consideri
oportú.
Les dades de caràcter personal que conté l’imprès poden ser incloses en un fitxer per a ser tractades per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, fent ús de les
funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seves competències, i s’informarà, així mateix, de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, la rectificació, la cancel∙lació i l’oposició, tot
això d’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre).

DADES DE L’EDIFICI
ADREÇA (C., PL., AV...):

NÚM. o km:

REFERÈNCIA
CADASTRAL:

BLOC:

ESC.:

Emplenau totes les caselles amb tots els números i totes
les lletres que apareixen al rebut de l’IBI.

CP:

MUNICIPI:

PROVÍNCIA:

DATA DE CONSTRUCCIÓ :

DATA DE REFORMA:

DOCUMENTACIÓ QUE ES PRESENTA
UN EXEMPLAR DE L’INFORME D’AVALUACIÓ DE L’EDIFICI SEGONS MODEL DEL MINISTERI DE FOMENT I EN FORMAT DIGITAL (pdf i xml amb l’extensió
...... “.iee” generat per l’aplicació web https://iee.fomento.gob.es del Ministeri de Foment)
RELACIÓ D’HABITATGES I LOCALS
CONCLUSIÓ FINAL FAVORABLE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ DE L’EDIFICI
CERTIFICAT FINAL DE MESURES IMMEDIATES DE SEGURETAT
ALTRES:

D’acord amb la documentació presentada, SOL·LICIT que es tingui per presentada la documentació a l’efecte de justificar el compliment de l’Ordenança d’avaluació
d’edificis i de la inscripció al Registre d’informes IEE.

Marratxí

de

El titular o el representant

de

Per a no aportar documents elaborats per l'Administració, el sol∙licitant
declara la veracitat de les dades consignades i autoritza que es
verifiquin utilitzant els mitjans telemàtics necessaris i disponibles per a
les administracions públiques
SÍ
NO

Tramitació: Negociat d’Urbanisme. - Avaluació d’Edificis - C/ Major nº 2 - Pòrtol Tel. 971 603204

