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De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas, dentro del procedimiento de tramitación, 
se abre un período de información al público por espacio de 20 días 
hábiles, del proyecto de normas urbanísticas transitorias para el muni-
cipio de Dénia.

El proyecto de normas urbanísticas se puede consultar en las ofi-
cinas del Servicio de Régimen Jurídico e Inspección Territorial de la 
Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de 
la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 
(ciudad administrativa 9 d’Octubre, torre 1, c/ Democràcia, núm. 77, 
46018 València), en el Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante, 
avda. Aguilera, 1, 03007 Alicante, y en el Ayuntamiento de Dénia, así 
como también en la página web de la Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Territorio, en el siguiente enlace:

www.habitatge.gva.es/web/urbanismo
Durante el citado plazo, contado a partir del siguiente al de la publi-

cación de este anuncio, cualquier persona física o jurídica podrá formu-
lar alegaciones u observaciones, las cuales deberán dirigirse al Servicio 
de Régimen Jurídico e Inspección Territorial (ciudad administrativa 9 
d’Octubre, torre 1, c/ Democràcia, núm. 77, 46018 València).

València, 5 de diciembre de 2017.– El director general de Ordena-
ción del Territorio, Urbanismo y Paisaje: José Luis Ferrando Calatayud.

De conformitat amb el que estableix l’article 83 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administra-
cions públiques, dins del procediment de tramitació, s’obri un període 
d’informació al públic per espai de 20 dies hàbils, del projecte de nor-
mes urbanístiques transitòries per al municipi de Dénia.

El projecte de normes urbanístiques es pot consultar en les oficines 
del Servei de Règim Jurídic i Inspecció Territorial de la Direcció Gene-
ral d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Conselleria 
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori (ciutat adminis-
trativa 9 d’Octubre, Torre 1, c/ Democràcia, núm. 77, 46018 València), 
en el Servei Territorial d’Urbanisme d’Alacant, av. d’Aguilera, 1, 03007 
Alacant, i en l’Ajuntament de Dénia, així com també en la pàgina web 
de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Terri-
tori, en l’enllaç següent:

www.habitatge.gva.es/web/urbanismo
Durant el termini esmentat, comptador a partir de l’endemà de la 

publicació d’aquest anunci, qualsevol persona física o jurídica podrà 
formular al·legacions o observacions, les quals hauran de dirigir-se al 
Servei de Règim Jurídic i Inspecció Territorial (ciutat administrativa 9 
d’Octubre, torre 1, c/ Democràcia, núm. 77, 46018 València).

València, 5 de desembre de 2017.– El director general d’Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Paisatge: José Luis Ferrando Calatayud.


		2017-12-14T15:00:59+0100
	DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - SERVEI DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT
	Certificacio oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial n5409 de 18-12-2006)




