Sol·licitud d'assenyalament d'alineacions i rasants

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:

Telèfon/fax:

2. Exposo:

3. Ubicació del terreny
Emplaçament:
Total superfície:

m2

Població:
Telèfon/fax:

Tècnic/a autor/a del projecte:
Terreny propietat de:

4. Sol·licito:
Que, després de les verificacions oportunes, es procedeixi a marcar les alineacions i les rasants en la zona indicada als plànols adjunts.
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5. Data i signatura
Canillo,

d

Signatura de la persona que sol·licita

del

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud
La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la presentació de la documentació següent per duplicat per a l'assenyalament d'alineacions de vials i per
tripicat per a l'assenyalament d'alineacions de vials que són competència del Govern o de límits d'edificació en els marges de rius i torrents
: El plànol de situació de la finca, sobre la cartografia oficial d'Andorra a l'escala amb més nivell de definició disponible.
 El plànol topogràfic d'emplaçament de la finca, en format informatic, a escala 1:200 amb les coordenades oficials d'Andorra (Lambert III) amb
les cotes d'altimetria referides a l'anivellament general d'Andorra, en el qual s'expressi la situació de la finca i amb indicació de les coordenades de
tots els límits de la finca. També s'han d'indicar els vials existents amb els quals delimita per a l'assenyalament d'alineacions de vials, i les coordenades dels dos marges del riu que confronten amb la finca per a l'assenyalament de límits d'edificació en els marges de rius i torrents

Legislació aplicable
 Pla d'ordenació i urbanisme parroquial del 13 de juny del 2007, BOPA núm. 58, any 19, del 18 de juliol del 2007..
 Llei general d'ordenació del territori i urbanisne, del data 29 de desembre del 2000, BOPA núm. 10, any 13, del 24 de gener del
2001.
 Llei de modificació puntual i urgent d'ordenació del territori, del 23 de maig de 2003, BOPA núm.51, any 15, del 18 de juny
del 2003.
 Llei 8/2006, del 21 de juny, de modificació de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, de data 29 de
desembre del 2000, BOPA núm. 56, any 18, del 19 de juliol del 2006.
 Reglament de construcció, del 26 de febrer del 2003, BOPA núm. 20, any 15, del 5 de març del 2003.
 Reglament d'urbanització, del 10 d'abril del 2002, BOPA núm. 30, any 14, de l'11 d'abril del 2002, BOPA núm.71, any 14 del 19 de setembre
del 2002.
 Reglament urbanístic, del 28 d'agost del 2002, BOPA núm. 66, any 14, del 5 de setembre del 2002.
 Directrius d'ordenació, del 22 de febrer del 2006, BOPA núm. 17, any 18, del 24 de febrer del 2006.
 Directrius de modificació de les directrius d'ordenació, del 5 d'abril del 2006, BOPA núm. 31, any 18, del 13 d'abril del 2006.
 Ordinació tributària vigent a la parròquia de Canillo , publicada al BOPA.
 Reglament d'ús de la llengua oficial en organismes públics del 22 de març de 2005.
 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 de Canillo, titular i responsable del mateix; que pendrà les mesures
necessàries per garantitzar-ne 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 del correu electrònic tramits@canillo.ad o bé directament al servei de
tràmits de l'edifici administratiu del Comú, Plaça Carlemany, Canillo

Informació complementària
 Si el sol·licitant es una societat aportarà la certificació de la junta de la societat facultant-lo a realitzar el tràmit.
 Si actua en nom d'una altra persona aportarà una còpia dels poders.

