Imprimir formulario

CONCELLO

DE

COTOBADE

Chan, 11 – Carballedo 36856 COTOBADE (Pontevedra) Telf. 986 76 00 01 – Fax. 986 76 01 30

SOLICITUDE DE LEVANTAMENTO ACTA DE ALIÑACION URBANÍSTICA

SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE COTOBADE
Nome e apelidos ou razón social

SOLICITANTE

DNI ou CIF

Teléfono

Fax

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACION
Núm

REPRESENTAN
TE

Enderezo

Parroquia

Municipio

DNI ou CIF

Nome e apelidos ou razón social

Pt.

Cód. Postal

Email

Teléfono

Núm

Si

Piso

Provincia

Enderezo

Acredita Representación

Esc.

Esc.

Piso

Fax

Pt.

Cód. Postal

No

SITUACION (SE PROCEDE)

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA
Plano de situación sobre o Planeamento Municipal
dúas fotografías identificativas recentes

Plano topográfico no que aparezan referidas edificacións ou fitos
identificables
Outros (indicar):

Solicita: Que se levante acta de aliñación e rasante do tramo de rúa indicado, todo iso previo pago das taxas
correspondentes.:

DATA

SINATURA

Cotobade,............de..............de 20........
De acordo á L.O.P.D., o Concello de Cotobade infórmalle que os seus datos persoais serán incorporados aos nosos ficheiros automatizados ou
non coa finalidade de utilizalos para a xestión dos procedementos administrativos e consultas e que son necesarios para atender correctamente a
súa solicitude. Os seus datos poderán ser comunicados aos distintos departamentos en que se organiza o Concello e a Administración e
Organismos obrigados pola normativa correspondente. Para o correcto funcionamento das funcións propias do Concello e en cumprimento da
LSSI, informámoslle que poderá recibir información a través de medios electrónicos e/ou postal. Vostede poderá usar os seus dereitos de acceso,
cancelación, rectificación e oposición mediante un escrito achegando unha copia do D.N.I. que deberá presentar no Rexistro – Concello de
Cotobade, Chan nº 11, Carballedo, 36.856, Cotobade (Pontevedra). No caso de producirse algunha modificación dos seus datos, rogamos nolo
comunique coa finalidade de manter os seus datos actualizados.

Concello de Cotobade – Chan 11 – Carballedo – 36856 Cotobade –Tel.: 986 76 00 01

