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SOL·LICITUD CONSULTES URBANÍSTIQUES

Pàg. 1

SOL·LICITANT
Nom i Cognoms

Correu Electrònic

Domicili

Núm.

Població

CP

Pis

Porta

Telèfon

Província

DNI o CIF

NIE

Telèfon mòbil

EN REPRESENTACIÓ DE (cal aportar documentació acreditativa)
Nom i Cognoms

Correu Electrònic

Domicili

Núm.

Població

CP

Pis

EXPOSICIÓ DE FETS I RAONS
Feu constar els fets i raonaments en els quals fonamenteu la vostra petició.

PETICIÓ
Concreteu aquí la vostra petició de la manera més clara possible.

Porta

Província

Telèfon

DNI o CIF

NIE

Telèfon mòbil

SOL·LICITUD CONSULTES URBANÍSTIQUES

Pàg. 2

DOCUMENTACIÓ
Si adjunteu documents, feu-ne constar la relació.
Plànol d'emplaçament
En cas de sòl NO URBANITZABLE:
Plànol de situació de la finca.
Plànol d'emplaçament de la construcció.
Còpia simple de l'escriptura pública d'adquisició de la finca o nota simple informativa del Registre de la Propietat.
Avantprojecte tècnic de la construcció o instal·lació, en el qual es descriguin les seves característiques fonamentals.
Quan es tracti d'habitatges UNIFAMILIARS AILLATS, justificació de la no formació de nucli de població, amb indicació de
les separacions de la nova construcció respecte a les edificacions preexistents dels voltants, més l'informe del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca sobre el caràcter de regadiu, secà o forestal del terreny.
Quan NO es tracti d'un habitatge UNIFAMILIAR AÏLLAT, justificació de la utilitat pública o interès social de la construcció
o instal·lació, així com la necessitat d'emplaçar-la al medi rural.
Quan es tracti de rehabilitar edificacions existents, fotografies que mostrin l'estat actual de les edificacions.
Quan es tracti d'estacions de servei i benzineres, caldrà aportar: plànol topogràfic, plànol de situació, plànol de propietaris del cadastre amb superposició al topogràfic i classificació i qualificació urbanistica.
Descripció del medi natural i de les explotacions rurals circumdants, a l'efecte de poder valorar els efectes de la nova
construcció o instal·lació sobre ells.
En cas que la construcció o instal·lació projectades puguin afectar competències sectorials d'altres organismes o administracions, caldrà aportar l'informe corresponent d'aquestes.

Signatura del sol·licitant,

Valls,

de

Autoritzo a l'Ajuntament de Valls a l'obtenció i consulta per mitjans electrònics de les dades disponibles en altres administracions públiques.
Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de l'AJUNTAMENT DE VALLS.
Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem
que pot exercitar els drets d'accés, cancel·lació i oposició a: PLAÇA DEL BLAT, Nº1, 43800 VALLS (TARRAGONA)
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