Registro de entrada
Registre d’entrada

SOLICITUD DE ALINEACIONES Y RASANTES
SOL.LICITUD D’ALINEACIONS I RASANTS

DATOS DEL SOLICITANTE / DADES DEL SOL.LICITANT
Nombre y apellidos /Nom i Cognoms:

DNI / NIE / CIF:

en representación de /en representació de:

DNI / NIE / CIF:

Domicilio (para notificaciones) /Domicili (per notificacions):

Población /Població:

C.P.:

Teléfono /Telefon:

Fax o E-Mail :

SOLICITA / SOL.LICITA:
Se adjunta según artículo 486. Solicitud de licencia y documentación que debe aportarse a la Administración (en referencia al
artículo 194.4 de la Ley Urbanística Valenciana) la siguiente documentación / S'adjunta segons article 486. Sol·licitud de llicència i
documentació que ha d'aportar-se a l'Administració (en referència a l'article 194.4 de la Llei Urbanística Valenciana) la següent
documentació :
1. Plano topográfico acotando los linderos de la parcela, las distancias a los edificios y/o puntos de referencia más
próximos, y las cotas de nivel de la planta baja, y en su caso, con relación a los espacios libres exteriores, calles y
fincas colindantes./ 1. Plànol topogràfic fitant les fites de la parcel·la, les distàncies als edificis i/o punts de referència
més pròxims, i les cotes de nivell de la planta baixa, i si escau, en relació amb els espais lliures exteriors, carrers i
finques confrontants.
2. El plano topográfico deberá llevar coordenadas de los puntos en U.T.M. y listado de coordenadas, en zonas de
edificación abierta. / 2. El plànol topogràfic haurà de portar coordenades dels punts en O.T.M. i llistat de
coordenades, en zones d'edificació oberta.

Adjunto soporte informático en formato *.dwg de la documentación descrita./
Adjunt suport informàtic en format *.*dwg de la documentació descrita

En la Vila Joiosa, a ............. de ....................................... de ...............

Fdo./Signat:

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villajoyosa / Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de la Vila Joiosa.
El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. Una vez facilitados los datos anteriores, los interesados tendrán derecho a acceder a los mismos,
rectificarlos y cancelarlos, presentando la solicitud correspondiente en el Ayuntamiento./ L'Ajuntament garanteix l'ús confidencial de les dades
referides. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Una vegada
facilitats les dades anteriors, els interessats tindran dret a accedir als mateixos, rectificar-los i cancel·lar-los, presentant la sol·licitud
corresponent a l'Ajuntament.

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C

www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com
Revisión 002 – 27.10.2014

