Sol·licitud de certificat urbanístic

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:

Tècnic/a autor/a del projecte:

Telèfon/fax:

Terreny propietat de:

4. Sol·licito:
Que, després de les verificacions oportunes, se m' atorgui el certificat urbanístic.

5. Data i signatura

T1-1090f 13/5/10

Canillo,

d

Signatura de la persona que sol·licita

del

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud
Títol de propietat
1 plànol topogràfic de situació de la finca en format dwg i amb coordenades LAMBERT III, amb delimitació de la finca o sector al
qual es refereix la sol·licitud

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 informatitzant del Comú de Canillo, titular i responsable del mateix; que prendrà 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.

