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AJUNTAMENT DE BUSOT
Departament d´urbanisme

Solicitud de licencia de obra menor para instalación o construcción de vallados de solar
que no contengan tierras. SUELO NO URBANIZABLE

Sol·licitud de llicència d'obra menor per a instal·lació o construcció de tanques de
solar que no continguin terres. TERRENY NO URBANITZABLE
Datos del promotor / Dades del promotor
Promotor

D.N.I.

Promotor

D.N.I.

Con domicilio en

Número

Planta

Amb domicili a

Número

Planta

Localidad

C.P.

Teléfono

Localitat

C.P.

Telèfon

e-mail

Móvil

e-mail

Mòbil

Expone / Exposa
Que desea realizar obra menor para instalación o construcción de vallados de solar que no contengan tierras en
SUELO NO URBANIZABLE, de conformidad con la Ordenanza Municipal Reguladora del procedimiento para
otorgar licencias urbanísticas.

Que desitja realitzar obra menor per a instal·lació o construcció de tanques de solar que no continguin terres
en TERRENY NO URBANITZABLE, de conformitat amb l'Ordenança Municipal Reguladora del procediment per
atorgar llicències urbanístiques.
El solar se encuentra ubicado en el polígono

Parcela

El solar es troba ubicat al polígon

Parcela

Referencia catastral del solar

Referència catastral del solar

Solicita / Sol-licita
Licencia de obra menor para realizar un vallado de

Llicència d´obra menor per a construcció de una tanca amb
Alcanzando una altura de (máx. 1,80 m cigos más 30 cm de celosía)
Assolint una alçària de (com a màxim. 1,80 m cega més 30 cm amb celosía)
Cercando un perímetro de
Envoltant un perímetre de

Tasas/Tases

Plazo/Termini

Presupuesto de ejecución material
Pressupost d´execució material

Plazo estimado
Termini estimat

Dirección a efectos de notificación / Adreça on rebre la notificació
Dirección del promotor

Otra

Adreça del promotor

Altra
Busot,

Busot,

Firma / Signatura

En cumplimiento del artº. 5 de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recogidos se incorporarán y tratarán en el fichero correspondiente inscrito en la
Agencia de Protección de Datos. El órgano responsable del fichero es AYUNTAMIENTO DE BUSOT y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es Plaça de
l’Ajuntament, 1-03111 BUSOT (Alicante).
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En compliment de l'art º. 5 de la L.O. 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades recollides s'incorporaran i tractaran al fitxer corresponent inscrit en l'Agència de
Protecció de Dades. L'òrgan|orgue responsable del fitxer és AJUNTAMENT DE BUSOT i la direcció|adreça on l'interessat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Plaça de l'Ajuntament, 103111 BUSOT (Alacant).

AJUNTAMENT DE BUSOT
Departament d´urbanisme

Solicitud de licencia de obra menor para instalación o construcción de vallados de solar
que no contengan tierras. SUELO NO URBANIZABLE

Sol·licitud de llicència d'obra menor per a instal·lació o construcció de tanques de
solar que no continguen terres. TERRENY NO URBANITZABLE
Documentación a aportar / Documentació que cal aportar
Superficie a vallar indicando las parcelas catastrales afectadas y sus propietarios
Superfície a tancar indicant les parcel·les cadastrals afectades i els seus propietaris
Plano catastral
Plànol cadastral
Plano topográfico en el que se indique
Plànol topogràfic en el qual s'indique
Trazado del vallado y accesos
Traçat de la tanca i accessos
Retranqueos a los caminos existentes
Retranquejos als camins existents
Plano del vallado a instalar con sus elementos complementarios
Plànol de la tanca a instal·lar amb els seus elements complementaris
Detallar el objeto del cerramiento
Detallar l'objecte del tancament
Presupuesto detallado

Pressupost detallat
Instancia de solicitud de licencia de obra menor para instalación o construcción de vallados de solar
que no contengan tierras. SUELO NO URBANIZABLE

Instància de sol-licitud de llicència d´obra per a instal·lació o construcció de tanques de solar que no
continguen terres. TERRENY NO URBANITZABLE
Justificante de pago de tasas, cuya liquidación se efecturá en la C/Nou del Dr. Brotons, 6.

Justificant de pagament de taxes, la liquidació es farà al carrer Nou del Dr. Brotons, 6.
El abajo firmante declara que el vallado que pretende realizar no es de contención de
tierras

El sotasignant declara que la tanca que pretén realitzar no és de contenció de terres
En base al Decreto 178/2005 del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se
establecen las condiciones de los vallados en el medo natural y de los cerramientos
cinegéticos (DOGV 22-11-2005), las solicitudes de vallados en S.N.U. se remiten a la
Consellería de M.A., Aigua, Urbanisme y Habitatge.

Partint del Decret 178/2005 del Consell de la Generalitat Valencià, pel que s'estableixen les
condicions de les tanques en el mede natural i dels tancaments cinegètics (DOGV 22-112005), les sol·licituds de tanques en S.N.U. es remeten a la Consellería de M.A., Aigua,
Urbanisme i Habitatge.
De conformidad con el artículo 25 del Decreto 178/2005 del Consell de la Generalitat
Valenciana, por el que se establecen las condiciones de los vallados en el medo natural y de
los cerramientos cinegéticos (DOGV 22-11-2005) si en base a la documentación aportada
en la solicitud, se tratase de una de las excepciones establecidas en elartículo 3.2. apartado
a) y/o g), no requiere autorización de la citada Consellería y por tanto se informará por

AJUNTAMENT DE BUSOT / CIF:P-0

De conformitat amb l'article 25 del Decret 178/2005 del Consell de la Generalitat
Valenciana, pel que s'estableixen les condicions de les tanques en el mede natural i dels
tancaments cinegètics (DOGV 22-11-2005) si partint de la documentació aportada a la
sol·licitud, es tractés d'una de les excepcions establertes en elartículo 3.2. apartat a) i/o
g), no requereix autorització de l'esmentada Consellería i per tant s'informarà per part de

