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Ajuntament del Campello 
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ACTA OFICIAL D’ALINEACIONS I  RASANTS: 
 
 

 
 

 

 

El Campello, a d de 20   . 
El/La Sol·licitant: 

 
 

SIGNAT.    
 
 
 

SR. BATLLE-PRESIDENT DE  L’AJUNTAMENT DEL  CAMPELLO 

SOL.LICITANT: 
 

En/Na/N’:  DNI/CIF:    
En representació de  DNI/CIF:     
Domicili:    Num:   
Localitat:   Codi Postal:   
Província Telèfon 

EXPOSA: 
 

Que amb emplaçament a    
d'aquest terme municipal, segons es grafia en els plànols de situació adjunts a escala 1: 
2000, referit al vigent PGOU, i plànol a escala 1: 500 de la realitat física de la parcel·la, en 
el qual es delimiten exactament el perímetre de la mateixa, la distància als carrers 
immediates, així com els amples d'aquelles a què donen les seves façanes, havent 
d'estar aquests plànols subscrits per tècnic competent legalment autoritzat i visats per 
Col·legi Oficial. Tot això en compliment de l'art. 21 de la normativa del vigent P.G.O.U. 

SOL·LICITA : 
 
Que li sigua expedida l'ACTA OFICIAL d’ALINEACIONS I RASANTS de l'emplaçament 
referenciat. 
 
I als efectes de practicar la liquidació en concepte de taxa d'Administració, segons el que 
preveu l'Ordenança Fiscal aplicada a l'efecte, es fa constar que els metres lineals de façana 
són . 



 
 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PEL SOL·LICITANT D'ACTA OFICIAL D'ALINEACIONS I RASANTS: 
 

• Instància / Sol·licitud dirigida a l'Alcalde-President de la corporació, amb indicació de les dades del 
sol·licitant, adreça de la parcel·la de la qual se sol·licita acta oficial d'alineacions i rasants, referència 
cadastral i metres lineals d'alineació sol·licitada. 

 
• Justificant d'abonament de la taxa municipal. 

 
• Memòria descriptiva, subscrita per tècnic competent i visada pel col·legi professional o declaració 

responsable de tècnic competent en la matèria, amb indicació de les dades relatives a la parcel·la 
(ubicació i localització de la parcel·la, límits, forma i dimensions, dades registrals, dades cadastrals, 
serveis, instal·lacions, servituds, construccions, edificacions, elements d'urbanització i espècies 
arbòries existents), descripció dels treballs topogràfics realitzats (mètode topogràfic, sistema 
cartogràfic de representació, sistema de referència geodèsic, infraestructura topogràfica / geodèsica 
emprada, model de geoide , instrumentació utilitzada, precisió assolida, data d'adquisició de les 
dades, etc.) o, si s'escau de la cartografia bàsica emprada (organisme productor, escala, data 
d'adquisició de les dades). 

 
• Documentació gràfica (subscrita per tècnic competent i visada pel col·legi professional o declaració 

responsable de tècnic competent en la matèria): 
 

- Plànol de situació de la parcel·la a escala 1: 2000, referida al planejament vigent. 
 

- Plànol topogràfic i d'estat actual, a escala mínima 1: 500 en suport paper (signat per tècnic 
competent i visat pel col·legi professional corresponent), en suport digital (pdf i dwg o dxf), 
resultat d'un aixecament topogràfic georeferenciat (SRC amb codi EPSG: 25830) que 
incloga: 

 
 Delimitació de la parcel·la, amb situació de totes aquelles instal·lacions, 

construccions, edificacions, elements d'urbanització i espècies arbòries existents 
al seu interior, punts de cota i corbes de nivell (amb equidistància mínima 0,5 m). 

 
 Vials que circumden la parcel·la fins a aconseguir, si és el cas, els trams 

urbanitzats més propers, les interseccions més pròximes o punts indicats pels 
Serveis Tècnics Municipals, amb punts de cota i corbes de nivell (amb 
equidistància mínima 0,5 m), situació de totes les espècies arbòries, mobiliari 
urbà, elements d'urbanització i instal·lacions existents (vorades, voreres, escales, 
rampes, arquetes, pous de registre, embornals, bàculs, pals, esteses, fanals, 
senyalització vertical i horitzontal, etc.), amb indicació del servei al qual pertanyen. 

 
 Perfils longitudinals dels eixos dels vials que circumden la parcel·la, fins a arribar 

als trams urbanitzats més pròxims, interseccions més pròximes o punts indicats 
pels Serveis Tècnics Municipals. 

 
- Reportatge fotogràfic de la parcel·la i del seu entorn, en format digital. 

 
- Ressenya dels vèrtexs topogràfics implantats per realitzar l'aixecament topogràfic, amb 

indicació del sistema de referència geodèsic, sistema de referència altimètric, projecció 
cartogràfica, coordenades i precisió assolida. 

 
 
 
 
 
 
 

 


