
SOLICITUDE DE ACTA DE ALIÑACIÓN E RASANTE

SITUACIÓN:

Reservado selos internos 

DNI/NIFNome e apelidos ou razón social DNI/CIF

Enderezo: / Rúa / Número

Municipio                                Código postal          E-mail 

Nome e apelidos DNI

ACREDITA REPRESENTACIÓN: Si Non

Provincia

Enderezo: / Rúa / Número

                              Código postal          E-mail ProvinciaMunicipio  

Teléfono :  Fixo / Móbil

Teléfono :  Fixo / Móbil
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REFERENCIA CATASTRAL:

CONCELLARÍA DE URBANISMO

(Sinatura)

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Salceda de Caselas Salceda de Caselas, a

Denomínase aliñación oficial a liña sinalada polo planeamento para establecer o límite que separa os chans destinados a vía pública ou espazos libres públicos, das parcelas edificables ou do espazo interposto definido no Art. 2.1, das 
Normas Urbanísticas de Salceda de Caselas. 
  
A aliñación oficial recollerase na Acta de Aliñación e Rasantes segundo indica o Art. 1.8.6. A Acta de Aliñación e Rasante é o plano formalizado pola Administración Municipal, subscrito por técnico competente, no que se sinalan, ademáis 
das circunstancias de deslinde contempladas no parágrafo anterior, o estado da urbanización, a superficie aproximada de cesión gratuíta ou de expropación, se é o  caso, a súa formalización e o importe aproximado dos gastos de 
urbanización afectos, se os houbese. 
   
ADVIRTESELLE QUE consonte co disposto no apartado 4 do artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, "a inexatitude, falsidade ou omisión, de caracter esencial, de 
calquera dato ou información que se achegue a unha declaración responsable ou a unha comunicación, ou a non presentación ante a Administración competente da declaración responsable, a documentación que sea no seu caso 
requerida para acreditar o cumprimento do declarado, ou a comunicación determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou actividade afectada desde o momento en que se teña constancia de tales feitos, sin prexuizo 
das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbera lugar.  
Asemade, a resolución da Administración Pública que declare tales circunstancias poderá determinar a obriga do interesado de restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ao exercicio do dereito ou ao inicio da 
actividades correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento co mismo obxeto durante un período de tempo determinado pola lei, todo elo conforme aos términos establecidos nas normas sectoriais de aplicación. 
  
Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Salceda de 
Caselas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con esta solicitude autoriza, aos efectos da 
devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio da actividade a desenvolver.
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Acta de aliñación e rasante da parcela cos seguintes datos:

SOLICITA:

Liña de alineación e rasante

Praza do Concello, s/n 36470. Salceda de Caselas 
Tfnos. 986 349003  - 986 347500. Fax 986 347401 

www.salcedadecaselas.es

Declaro baixo a miña responsabilidade  que os datos facilitados son certos

http://www.salcedadecaselas.es


DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
Fotocopia do DNI do solicitante

Certificación descritiva gráfica catastral

Plano de situación segundo as NNSSP de Salceda de Caselas elaborado por técnico competente

Reportaxe fotográfica da parcela e dos accesos

(Sinatura)

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Salceda de Caselas Salceda de Caselas, a

Plano topográfico con curvas de nivel cada metro a escala (1:200 a 1:500) onde estarán acoutados o 
largo do camiño/rúa/estrada o que da fronte, así como os puntos fixos (postes, peches, ...). 
   * Enviar en formato .dwg o plano topográfico ás seguintes direccións de correo electrónico: 
      aurbanismo@salcedadecaselas.es  e  arquitecto@salcedadecaselas.es

Praza do Concello, s/n 36470. Salceda de Caselas 
Tfnos. 986 349003  - 986 347500. Fax 986 347401 

www.salcedadecaselas.es

Denomínase aliñación oficial a liña sinalada polo planeamento para establecer o límite que separa os chans destinados a vía pública ou espazos libres públicos, das parcelas edificables ou do espazo interposto definido no Art. 2.1, das Normas 
Urbanísticas de Salceda de Caselas. 
  
A aliñación oficial recollerase na Acta de Aliñación e Rasantes segundo indica o Art. 1.8.6. A Acta de Aliñación e Rasante é o plano formalizado pola Administración Municipal, subscrito por técnico competente, no que se sinalan, ademáis  das 
circunstancias de deslinde contempladas no parágrafo anterior, o estado da urbanización, a superficie aproximada de cesión gratuíta ou de expropación, se é o  caso, a súa formalización e o importe aproximado dos gastos de urbanización 
afectos, se os houbese. 
   
ADVIRTESELLE QUE consonte co disposto no apartado 4 do artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, "a inexatitude, falsidade ou omisión, de caracter esencial, de calquera 
dato ou información que se achegue a unha declaración responsable ou a unha comunicación, ou a non presentación ante a Administración competente da declaración responsable, a documentación que sea no seu caso requerida para 
acreditar o cumprimento do declarado, ou a comunicación determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou actividade afectada desde o momento en que se teña constancia de tales feitos, sin prexuizo das 
responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbera lugar.  
Asemade, a resolución da Administración Pública que declare tales circunstancias poderá determinar a obriga do interesado de restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ao exercicio do dereito ou ao inicio da 
actividades correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento co mismo obxeto durante un período de tempo determinado pola lei, todo elo conforme aos términos establecidos nas normas sectoriais de aplicación. 
  
Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Salceda de Caselas. 
En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con esta solicitude autoriza, aos efectos da devandita lei, á 
administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio da actividade a desenvolver.
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A aliñación oficial recollerase na Acta de Aliñación e Rasantes segundo indica o Art. 1.8.6. A Acta de Aliñación e Rasante é o plano formalizado pola Administración Municipal, subscrito por técnico competente, no que se sinalan, ademáis  das circunstancias de deslinde contempladas no parágrafo anterior, o estado da urbanización, a superficie aproximada de cesión gratuíta ou de expropación, se é o  caso, a súa formalización e o importe aproximado dos gastos de urbanización afectos, se os houbese.
  
ADVIRTESELLE QUE consonte co disposto no apartado 4 do artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, "a inexatitude, falsidade ou omisión, de caracter esencial, de calquera dato ou información que se achegue a unha declaración responsable ou a unha comunicación, ou a non presentación ante a Administración competente da declaración responsable, a documentación que sea no seu caso requerida para acreditar o cumprimento do declarado, ou a comunicación determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou actividade afectada desde o momento en que se teña constancia de tales feitos, sin prexuizo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbera lugar. 
Asemade, a resolución da Administración Pública que declare tales circunstancias poderá determinar a obriga do interesado de restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ao exercicio do dereito ou ao inicio da actividades correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento co mismo obxeto durante un período de tempo determinado pola lei, todo elo conforme aos términos establecidos nas normas sectoriais de aplicación.
 
Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Salceda de Caselas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con esta solicitude autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio da actividade a desenvolver.
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(Sinatura)
Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Salceda de Caselas
largo do camiño/rúa/estrada o que da fronte, así como os puntos fixos (postes, peches, ...).
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A aliñación oficial recollerase na Acta de Aliñación e Rasantes segundo indica o Art. 1.8.6. A Acta de Aliñación e Rasante é o plano formalizado pola Administración Municipal, subscrito por técnico competente, no que se sinalan, ademáis  das circunstancias de deslinde contempladas no parágrafo anterior, o estado da urbanización, a superficie aproximada de cesión gratuíta ou de expropación, se é o  caso, a súa formalización e o importe aproximado dos gastos de urbanización afectos, se os houbese.
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Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Salceda de Caselas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con esta solicitude autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio da actividade a desenvolver.
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