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Informació pública de l’estudi d’integració paisatgísti-
ca aportat en relació amb la llicència d’obra menor en 
l’avinguda de Gandia, 45. Expedient número 2017/12494. 
[2018/4598]

Información pública del estudio de integración pai-
sajística aportado en relación con la licencia de obra 
menor en la avenida de Gandia, 45. Expediente número 
2017/12494. [2018/4598]

Mediante el presente anuncio se somete al trámite de exposición 
pública el estudio de integración paisajística aportado en relación con 
la licencia de obra menor solicitada en la avenida de Gandia, 45 de 
Dénia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.4, anexo II y 
demás concordantes de la Ley de ordenación del territorio y protección 
del paisaje 5/2014, de 25 de julio, de la Comunitat Valenciana, a efectos 
de que los interesados puedan consultar el expediente y formular ale-
gaciones y sugerencias en el plazo de 20 días desde el siguiente al de 
su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 83 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común.

La documentación podrá consultarse en las dependencias del Área 
de Urbanismo del Ayuntamiento de Dénia, sitas en Ronda Murallas 
número 42, en horario de 11.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.

Dénia, 23 de abril de 2018.– El alcalde presidente: Vicente Grimalt 
Boronat.

Per mitjà del present anunci se sotmet al tràmit d’exposició públi-
ca l’estudi d’integració paisatgística aportat en relació amb la llicèn-
cia d’obra menor sol·licitada en l’avinguda de Gandia, 45, de Dénia, 
de conformitat amb el que disposa l’article 66.4, annex II i la resta de 
concordants de la Llei d’ordenació del territori i protecció del paisatge 
5/2014, de 25 de juliol, de la Comunitat Valenciana, a l’efecte que els 
interessats puguen consultar l’expedient i formular al·legacions i sug-
geriments en el termini de 20 dies des de l’endemà d’haver-se publicat, 
de conformitat amb el que preveu l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú.

La documentació podrà consultar-se en les dependències de l’Àrea 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Dénia, ubicades en Ronda de les 
Muralles 42, en horari d’11.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres.

Dénia, 23 d’abril de 2018.– L’alcalde president: Vicent Grimalt 
Boronat.
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