SOL·LICITUD INFORME URBANÍSTIC MUNICIPAL PER A ACTIVITAT
SOLICITUD INFORME URBANÍSTICO MUNICIPAL PARA ACTIVIDAD
1. Dades del sollicitant / Datos del solicitante
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

Document d’identitat / Documento de identidad

En representació de / En representación de (nom i cognoms o raó social / nombre y apellidos o razón
social)

Document d’identitat / Documento de identidad

Domicili a l’efecte de notificacions / Domicilio al efecto de notificaciones
Província / Provincia

Telèfon / Teléfono

CP

Fax

Municipi / Municipio
Correu electrònic / Correo electrónico

davant V. compareix i EXPOSA: / ante V. comparece y EXPONE:
2. Descripció de l’activitat / Descripción de la actividad

Breu descripció de l'activitat, indicant, si és el cas, la categoria d'acord amb els annexos I i II de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de
Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana. / Breve descripción de la actividad, indicando, en su caso, la categoría
conforme a los anexos I y II de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la
Comunitat Valenciana.

3. Descripció de les obres o instal·lacions a executar / Descripción de las obras o instalaciones
a ejecutar

4. Emplaçament de l’activitat / Emplazamiento de la actividad

Dades d’identitat / Datos de identidad (DNI/NIE/PAS./NIF)

Dades cadastrals / Datos catastrales

Done el meu consentiment perquè, en la tramitació
d’este expedient, les dades d’identitat puguen ser
consultades mitjançant un sistema de verificació de dades.
/ Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de
este expediente, los datos de identidad puedan ser
consultados mediante un sistema de verificación de datos.

Done el meu consentiment perquè, en la tramitació
d’este expedient, les dades cadastrals de la instal·lació
puguen ser consultades mitjançant un sistema de
verificació de dades. / Doy mi consentimiento para que, en
la tramitación de este expediente, los datos catastrales de
la instalación puedan ser consultados mediante un
sistema de verificación de datos.

Considerant el que disposa l'article 22 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control
Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, i assabentat de les advertències que s'indiquen a continuació,
SOL·LICITE que, tenint per presentat este escrit, junt amb la documentació que s’hi acompanya, i prèvia la tramitació
corresponent, es lliure INFORME URBANÍSTIC MUNICIPAL acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament
urbanístic i, si és el cas, amb les ordenances municipals relatives al mateix.
Considerando lo que dispone el artículo 22 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y
Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, y enterado de las advertencias que se indican a
continuación, SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito, junto con la documentación que al mismo se
acompaña, y previa la tramitación correspondiente, se expida INFORME URBANÍSTICO MUNICIPAL acreditativo de la
compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico y, en su caso, con las ordenanzas municipales relativas al
mismo.

Canals, ____ de _________ de 20___

Signat / Firmado: ………………………..….

SR. ALCALDE-PRESIDENT / SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT
SR. ALCALDE-PRESIDENTE / SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO

Advertències / Advertencias
Assabentat de les advertències indicades a continuació: / Enterado de las advertencias
indicadas a continuación:
1. Que, d'acord amb allò que s'ha establit per l'article 22 de la Llei 6/02014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana, el
termini màxim per a l'emissió de l'informe és d'un mes, a comptar de la data de la seua sol·licitud,
acompanyada dels documents necessaris.
2. Que en el cas que l'informe no es lliurara en el termini assenyalat, podrà presentar-se còpia de
la sol·licitud del mateix junt amb la sol·licitud d'autorització ambiental integrada. En el supòsit
d'activitats subjectes als restants instruments d'intervenció ambiental regulats en l'esmentada Llei
6/2014, serà suficient que l'interessat indique la data en què va ser sol·licitat.
3. Que en cas de resultar negatiu l'informe, tindrà caràcter vinculant.
4. Que l'informe urbanístic municipal és independent de la llicència urbanística o de qualsevol altra
llicència o autorització exigible en virtut del que estableix la normativa urbanística o d'ordenació de
l'edificació.
5. Que, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades
de Caràcter Personal, s'informa de la incorporació de les dades personals que resulten d'este
expedient, als fitxers de què és responsable este Ajuntament, per a la seua utilització en l'exercici
de les seues funcions pròpies dins del seu àmbit de competències. Els afectats podran exercir el
seu dret d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, mitjançant sol·licitud dirigida a este
Ajuntament.
1. Que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 22 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat
Valenciana, el plazo máximo para la emisión del informe es de un mes, a contar desde la fecha de
su solicitud, acompañada de los documentos necesarios.
2. Que en caso de que el informe no se emitiera en el plazo señalado, podrá presentarse copia de
la solicitud del mismo junto con la solicitud de autorización ambiental integrada. En el supuesto de
actividades sujetas a los restantes instrumentos de intervención ambiental regulados en la citada
Ley 6/2014, será suficiente que el interesado indique la fecha en que fue solicitado.
3. Que en caso de resultar negativo el informe, tendrá carácter vinculante.
4. Que el informe urbanístico municipal es independiente de la licencia urbanística o de cualquier
otra licencia o autorización exigible en virtud de lo establecido en la normativa urbanística o de
ordenación de la edificación.
5. Que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de
Datos de Carácter Personal, se informa de la incorporación de los datos personales que resulten
de este expediente, a los ficheros de los que es responsable este Ayuntamiento, para su
utilización en el ejercicio de sus funciones propias dentro de su ámbito de competencias. Los
afectados podrán ejercer su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación, por medio
de solicitud dirigida a este Ayuntamiento.

Documentació que s'acompanya (assenyaleu les caselles corresponents) / Documentación
que se acompaña (señalar las casillas correspondientes)
Fotocòpia DNI, NIE, passaport o NIF del sol·licitant i del representant legal (només en aquells
casos en què no es preste consentiment perquè l'Ajuntament puga consultar les dites dades
mitjançant un sistema de verificació de dades d'identitat). / Fotocopia DNI, NIE, pasaporte o NIF
del solicitante y del representante legal (sólo en aquellos casos en los que no se preste
consentimiento para que el Ayuntamiento pueda consultar dichos datos mediante un sistema de
verificación de datos de identidad).
Fotocòpia del poder de representació, quan s'actue en nom d'altra persona. / Fotocopia del
poder de representación, cuando se actúe en nombre de otra persona.
Fotocòpia de l'escriptura de constitució o modificació, del poder de representació i de la targeta
del CIF, quan es tracte de persones jurídiques. / Fotocopia de la escritura de constitución o
modificación, del poder de representación y de la tarjeta del CIF, cuando se trate de personas
jurídicas.
Autoliquidació referent als tributs aplicables, segons les ordenances fiscals en vigor. /
Autoliquidación referente a los tributos aplicables, según las ordenanzas fiscales en vigor.
Plànol georeferenciat on figure la totalitat de la parcel.la ocupada per la instal·lació projectada
(en el cas d'activitats subjectes a autorització ambiental integrada). / Plano georreferenciado
donde figure la totalidad de la parcela ocupada por la instalación proyectada (en el caso de
actividades sujetas a autorización ambiental integrada).
Plànol d'emplaçament on figure la totalitat de la parcel.la ocupada per la instal·lació projectada
(en el cas d'activitats subjectes als altres instruments d'intervenció ambiental). / Plano de
emplazamiento donde figure la totalidad de la parcela ocupada por la instalación proyectada (en el
caso de actividades sujetas a los otros instrumentos de intervención ambiental).
Memòria descriptiva de la instal·lació i activitat projectada, amb les seues característiques
principals. / Memoria descriptiva de la instalación y actividad proyectada, con sus características
principales.
Necessitats d'ús i aprofitament del sòl. / Necesidades de uso y aprovechamiento del suelo.
Requeriments de la instal·lació respecte als servicis públics essencials. / Requerimientos de la
instalación respecto a los servicios públicos esenciales.
Altra documentació que s'acompanya / Otra documentación que se acompaña

