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SOL·LICITUD D'INFORME URBANÍSTIC / SOLICITUD DE INFORME URBANÍSTICO
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

DNI - NIF - NIE - CIF

DNI - NIF - NIE

En representació de / En representación de

Domicili i localitat/ Domicilio y localidad

Correu electrònic / Correo electrónico

CP

Telèfons / Teléfonos

Fax

EXPOSA / EXPONE
Que desitja obtindre Informe urbanístic municipal relatiu a l'activitat de / Que desea obtener Informe urbanístico municipal relativo a la actividad
de
A desenrotllar en / A desarrollar en

Aporta la següent documentació: / Aporta la siguiente documentación:
Pla georeferenciat per al supòsit d'autorització ambiental integrada i pla d'emplaçament per a la resta d'instruments d'intervenció d'intervenció
ambiental, en què s'incloga la totalitat de la parcel·la ocupada per la instal·lació projectada. / Plano georreferenciado para el supuesto de
autorización ambiental integrada y plano de emplazamiento para los restantes instrumentos de intervención ambiental, en el que figure la
totalidad de la parcela ocupada por la instalación proyectada.
Memòria descriptiva de la instal·lació i activitat amb la seua corresponent classificació segons el punt 9.7 del Pla General Urbanístic que indique:
naturalesa i característiques principals de l'activitat, necessitats d'ús i aprofitament del sòl i requeriments respecte dels servicis públics
essencials. / Memoria descriptiva de la instalación y actividad con su correspondiente clasificación según el punto 9.7 del Plan General
Urbanístico que indique: la naturaleza y características principales de la actividad, necesidades de uso y aprovechamiento del suelo y
requerimientos de los servicios públicos esenciales.
Autoliquidació del pagament de la taxa. / Autoliquidación del pago de la tasa.
En conseqüència i de conformitat amb el que establix l'art. 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. / En consecuencia y de conformidad con lo que establece el art. 22 de la Ley 6/2014, de 25 de juliol,
de la Generalitat de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.
SOL·LICITA / SOLICITA
Que, previs els tràmits oportuns, li siga concedit el corresponent Informe Urbanístic Municipal. / Que, previos los trámites oportunos, le sea
concedido el correspondiente Informe Urbanístico Municipal.
"L'interessat queda assabentat que, de no aportar la documentació preceptiva fixada en el present document, de conformitat amb el que establix l'art. 71 de la L.R.J.A.
P. i P.A.C., si en el termini de 10 dies no esmena la falta de presentació es tindrà per desistit de la seua petició i s'arxivarà la sol·licitud sense més tràmit". / "El interesado
queda enterado de que, de no aportar la documentación preceptiva fijada en el presente documento, de conformidad con lo establecido en el artº. 71 de la L.R.J.A.P. y
P.A.C., si en el plazo de 10 días no subsana la falta de presentación se tendrá por desistido de su petición y se archivará la solicitud sin más trámite".

FIRMA

Mislata,

Segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que l'Ajuntament incorporarà les seues dades a un fitxer, que s'utilitzarà per
als fins d'esta sol·licitud i no se cedirà a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres Administracions Públiques destinatàries del tractament. Per a exercir els seus
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició podrà dirigir-se per escrit a l'Ajuntament, Plaça de la Constitució, 8. 46920, Mislata (València). Según la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento incorporará sus datos a un fichero, que se utilizará para los fines de esta
solicitud y no se cederá a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras Administraciones Públicas destinatarias del tratamiento. Para ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición diríjase por escrito al Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 8. 46920, Mislata (Valencia).

Imprimiu
Imprimir

Cal imprimir la instància per duplicat, un exemplar per a l'Administració i un per a la persona interessada.
Imprimir la instancia por duplicado, un ejemplar para la Administración y uno para la persona interesada.
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