Sol·licitud d'assenyalament d’alineacions i rasants
de límits d’edificació i de construcció

1. Dades de la persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:

N.R.T. :

Adreça:
CP i població:
Adreça electrònica:

Tel. fix/mòbil:

Nom i cognoms del representant legal:
Adreça electrònica:
Nom de la persona de contacte:
Adreça electrònica:

Tel. fix/mòbil:

2. Sol·licito
Que, després de les verificacions oportunes, es procedeixi a la determinació de les alineacions i rasants dels límits d’edificació i de
construcció que afectin al terreny delimitat en els plànols adjunts.

3. Ubicació del terreny
Emplaçament:
Superfície total (en metres quadrats):
Carrer:
Persona titular de la finca:
Persona titular de l’edifici:
Edifici:
Establiment:

4. Tècnic
Tècnic autor del plànol topogràfic:
Titulació acadèmica:
Autorització a exercir amb resolució número:
Telèfon:
Correu electrònic:
Signatura del tècnic

5. Data i signatura
Escaldes-Engordany,

d

Signatura de la persona titular de l’edifici

de
Signatura de la persona titular de la finca

Signatura de la persona que sol·licita

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

•
•

•
•

3 plànol topogràfic oficial editat pel Govern, amb segell original del Govern en el qual s’expressin la situació i els
límits del terreny, signat pel titular de la sol·licitud i pel tècnic autor del plànol de l’aixecament topogràfic que es
descriu a continuació.
3 plànol a escala 1/200, com a mínim, de l’aixecament topogràfic del terreny, referenciat d’acord amb les
coordenades cartesianes Lambert III i amb les cotes d’altimetria referides a la xarxa oficial d’anivellament
d’Andorra, en el qual s’expressin l’orientació i els límits del terreny, es representin els elements naturals i
constructius existents, així com els elements viaris, rius i torrents, de l’àmbit en què estigui situat el terreny, i que
reflecteixi la topografia dels dos costats dels vials i dels camins comunals que limitin amb el terreny, signat pel
titular de la sol·licitud i pel tècnic autor del plànol de l’aixecament topogràfic del terreny.
Plànol topogràfic del punt anterior en format digital (dwg i pdf).
En el cas de demanar alineacions de la xarxa de carreteres de l’Estat, de rius i torrents, caldrà aportar un exemplar
més de la documentació.

Legislació aplicable
•

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, titular i responsable del
mateix; que prendrà mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els
seus drets d'accés i certificació sempre que la legislació vigent no disposi el contrari a l'adreça de correu electrònic
comu@e-e.ad o bé directament al servei de tràmits de l'edifici administratiu del Comú.

