AJUNTAMENT DE MUSEROS
CIF P4617900H
Plaça del Castell, 1
46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.ajunt-museros.com

SOL·LICITUD DE TANCAMENT DE CAMINS RURALS
A

DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT

COGNOMS

NOM

ADREÇA

DNI/NIE

NACIONALITAT

DAT. NAIXEM.

MUNICIPI

CORREU

TELÈFONS

en representació dels propietaris i de les propietàries de les parcel·les, l’accés de les
quals es porta a terme pel camí

Núm. cadastral

B

Núm.
d’identificació

Polígon

Partida

SOL·LICITA
●

El pronunciament del Consell Agrari Municipal sobre la conveniència del
tancament de l’esmentat camí i, en cas que siga favorable, l’autorització a
l’Ajuntament de Museros per tancar-lo

A aquest efecte, el sol·licitant i els sotasignats, declaren que accepten en la seua
totalitat els termes i les condicions del Reglament de tancament de camins que està
actualment en vigor en les ordenances de l’Ajuntament de Museros.
I perquè conste als efectes oportuns, signen el sol·licitant i els propietaris o les
propietàries:

Polígon

Parcel·la

Nom i cognoms del propietari o de
la propietària
(o en el seu cas dels hereus,
llogaters o responsables legals)

DNI

Signatura
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Polígon

Parcel·la

Nom i cognoms del propietari o de
la propietària
(o en el seu cas dels hereus,
llogaters o responsables legals)

DNI

Signatura

REGISTRE D’ENTRADA

Museros, ______ de/d’ ______________ de 20___

Firma ____________________________________
(*) D’acord amb la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que l’Ajuntament de
Museros incorporarà les seues dades a fitxers que s’utilitzaran per les finalitats d’aquesta sol·licitud i no es
cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i d’altres administracions públiques que siguen
destinatàries del tractament. Addicionalment, autoritza l’Ajuntament de Museros a comprovar i completar les
dades necessàries per aquesta sol·licitud, i a consultar tant els seus arxius com els d’altres administracions
públiques que siguen necessaris. Per a exercir els seus drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i
d’oposició, s’ha de dirigir per escrit a l’Ajuntament, plaça del Castell, 1, Museros, 46136, i adjuntar una
fotocòpia del seu DNI o equivalent.

