AJUNTAMENT DE LA VILAVELLA
Plaça de la Vila núm. 1
oficinatecnica@lavilavella.com
964677448

SOL·LICITUD D’ INFORME URBANÍSTIC MUNICIPAL I CERTIFICAT
ACREDITATIU DE LA COMPATIBILITAT URBANÍSTICA DE L’ACTUACIÓ

Peticionari:
Nom i cognoms o raó social:
Domicili:
Població:
DNI, NIE o NIF:
Telèfon:

nº:
C. Postal:
Fax:

Representant:
Nom i cognoms o raó social:
Domicili:
Població:
DNI, NIE o NIF:
Telèfon:

nº:
C. Postal:
Fax:

Activitat a desenvolupar i emplaçament de la mateixa:
Activitat:

Via pública o paratge:
Referència cadastral de l’immoble:
Qualificació Urbanística de la zona:

nº:

Documents que han d’acompanyar esta sol·licitud:
(pose una X a les caselles corresponents)
Plànol de l’emplaçament conforme al PGOU on estiga tota la parcel·la ocupada per
la instal·lació projectada.
Memòria descriptiva de la instal·lació i l’activitat que incloga les característiques més
importants per a conèixer l’instrument d’intervenció administrativa ambiental
d’aplicació.
Plànol de planta acotat.
Necessitat d’ús i aprofitament del sòl.
Requeriments de la instal·lació respecte dels serveis públics essencials.

El peticionari (o el representant). Signat:

La Vilavella, a _______ de ___________ de _______
AJUNTAMENT DE LA VILAVELLA. ALCALDESSA PRESIDENTA.

AJUNTAMENT DE LA VILAVELLA
Plaça de la Vila núm. 1
oficinatecnica@lavilavella.com
964677448

NOTA INFORMATIVA
- L’article 22 Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control
Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana, estableix que, abans de presentar la
sol·licitud o formulació dels instruments d’intervenció ambiental regulats en esta llei, hi haurà
de sol·licitar-se a l’ajuntament del municipi on s’ubicarà l’activitat, l’expedició d’un informe
acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i amb les
ordenances municipals, si hi ha.
- Amb l’informe es presentarà certificat signat pel secretari/a de la corporació amb el vist i
plau de l’alcalde-president de l’ajuntament, el qual contindrà manifestació expressa sobre la
compatibilitat o incompatibilitat urbanística del projecte amb el planejament urbanístic.
- L’informe s'haurà d’emetre en el termini d’un mes des de la sol·licitud, de manera que si no
es fa en este termini, podrà indicar-se la data quan es sol·licità.

AJUNTAMENT DE LA VILAVELLA. ALCALDESSA PRESIDENTA.

