
Sol·licitant
Nom i cognoms o raó social NIF/NIE

Domicili Provincia

Població Codi Postal Telèfon

Correu electrònic

Propietari
Nom i cognoms o raó social NIF/NIE

Domicili Provincia

Població Codi Postal Telèfon

Correu electrònic

Dades de les obres a realitzar
Emplaçament (carrer, número, pis, etc..)

Referència cadastral

Nova Llicència o Comunicació Pròrroga Aportació de documentació

Descripció de les obres a realitzar:

Comunicació Prèvia Pressupost (import abans IVA)

Contractista
Nom i cognoms o raó social NIF/NIE

Domicili Provincia

Població Codi Postal Telèfon

Correu electrònic
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          SOL·LICITUD DE COMUNICACIÓ PRÈVIA 

Declaro que el Propietari m'ha acreditat com a representat en el procés administratiu per tramitar l'expedient.

Ajuntament d'Odèn Ctra. Pont d'Espia a Coll de Jou km. 18'800 25283 Odèn
 973 48 17 00     ajuntament@oden.cat



Liquidació Provisional

Odèn, _____de/d'________________de________

Signatura de la persona sol·licitant
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          SOL·LICITUD DE COMUNICACIÓ PRÈVIA 

 €

* No s'iniciarà la tramitació d'aquesta sol·licitud fins que no s'hagi efectuat el pagament de la liquidació 
provisional, mitjançant transferència bancària al compte de  CaixaBank :  ES18  2100  0081  9402  0019  5814           i 
adjuntat el comprovant de  pagament a   la    sol·licitud.

* Un cop presentada la sol·licitud juntament amb el comprovant de pagament, si us 
requerim documentació caldrà aportar-la en el termini màxim de DEU DIES des de la recepció de la 
mateixa, en cas contrari, se'l tindrà per desistit de la seva petició, procedint al seu arxiu, sense cap més 
tràmit.

Ajuntament d'Odèn Ctra. Pont d'Espia a Coll de Jou km. 18'800 25283 Odèn
973 48 17 00     ajuntament@oden.cat

2,00 % sobre l’import del pressupost sense IVA + taxa administrativa de 40 €
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