REGISTRE D’ENTRADA
NÚM.____________________

Ajuntament d’Agramunt

DATA____________________

SOL·LICITUD D’INFORME URBANÍSTIC
Dades del titular de l’activitat

Dades del representant

Nom/Empresa

Nom i cognoms

DNI/NIF empresa

DNI

Domicili Fiscal

Domicili

Codi Postal –

Codi Postal –

Població

Població

Telèfon

Telèfon

EXPOSO:
1. Que

l’empresa

que

represento

vol

demanar

llicència

ambiental

per

l’activitat

de

_____________________________________________________________________________
______________________, a situar _____________________________________, d’Agramunt.
2. L’activitat de ___________________________________________________________________
es troba classificada a l’annex ___________ , epígraf ___________ de la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats, modificada per la Llei 9/2011.
3. L’activitat ____________ (si/no) es troba subjecta a la legislació d’accidents greus o té alguna de
les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en la
legislació d’accidents greus.
4. Que presento la següent documentació:
Plànol de l’emplaçament de l’activitat
Memòria descriptiva de la construcció i l’activitat projectades.
Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
Requeriments de l’activitat respecte als serveis públics municipals.
DEMANO: Que em sigui emès l’informe urbanístic, de conformitat amb el que determina l’article 60 de la
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats, per l’activitat de
___________________________________________________

que

es

vol

instal·lar

a

_________________________________________, d’Agramunt. Així mateix se m’informa que de
conformitat amb el que disposa l’article 60 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, l’ajuntament ha de lliurar aquest informe en un termini màxim d’un mes.
Agramunt, _____________________

Signat,

Les dades facilitades per vostè en aquest formulari/sol·licitud/instància/etc. passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de
l’Ajuntament d’Agramunt i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seves
competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, vostè podrà exercitar els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Agramunt.

Il·lm. Sr. Alcalde President de l’Ajuntament d’Agramunt
Plaça de l’Església, 1  25310 Agramunt (l’Urgell)  Tel. 973 392 807  Fax. 973 390 040  http://agramunt.cat  a/e: ajuntament@agramunt.cat

Ajuntament d’Agramunt

Doc. 2

AUTORITZACIÓ PER SOL·LITAR L’INFORME URBANÍSTIC
Sr./a.__________________________________________________ NIF: ________________________
Telèfon:_____________________________ Domicili: _______________________________________
Codi Postal / Població: ________________ _____________________________________

AUTORITZA
Per la present, al Sr./a

Sr./a_________________________________________________NIF: ___________________________
Telèfon:__________________________ Domicili: _________________________________________
Codi postal / Població: _________________ _____________________________________________

perquè intervingui en nom del que subscriu, i de conformitat amb l’article 32.3 de la Llei 30/92, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, pugui fer la gestió de sol·licitar l’informe urbanístic per l’activitat de
____________________________________________________________________, a situar a
____________________________________________, d’Agramunt.

Documents que acompanya:

DNI TITULAR

DNI REPRESENTANT

Les persones signants declaren sota la seva responsabilitat la veracitat de les dades i de les signatures
d’aquest document.

Agramunt, ______ d ___________________________ de 2 __________

Signatura titular

Signatura representant

Plaça de l’Església, 1  25310 Agramunt (l’Urgell)  Tel. 973 392 807  Fax. 973 390 040  http://agramunt.cat  a/e: ajuntament@agramunt.cat

REGISTRE D’ENTRADA
NÚM.____________________

Ajuntament d’Agramunt

DATA____________________

SOL·LICITUD LLICÈNCIA AMBIENTAL
Dades del titular de l’activitat

Dades del representant

Nom/Empresa

Nom i cognoms

DNI/NIF empresa

DNI

Domicili Fiscal

Domicili

Codi Postal –

Codi Postal –

Població

Població

Telèfon

Telèfon

EXPOSO:
1. Que en data _____________________ vaig sol·licitar a aquest ajuntament l’informe urbanístic, de
conformitat amb el que determina l’article 60 de la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i
control
ambiental
d’activitats
(LPCAA),
per
l’activitat
de
_________________________________________________________
que
vull
instal·lar
a
______________________________________________
amb
referència
cadastral
__________________________, d’aquest municipi. L’esmentat informe em fou notificat en data
_____________________.
2. Que, com sigui que l’activitat de _______________________________________________ es troba
inclosa dins del supòsits establerts en l’article 33.1 de la LPCAA en data ________________________
vaig formular a l’OGAU consulta prèvia respecte al fet de sotmetre l’activitat referida a una avaluació
d’impacte ambiental.
3. En data ________________ em fou notificada resolució de l’OGAU que determina la necessitat de
sotmetre el projecte de l’activitat a avaluació d’impacte ambiental.
4. L’activitat de ___________________________________________________ es troba classificada a
l’annex II, epígraf ________ de la LPCAA
5. Que presento la següent documentació per triplicat en format paper i en suport informàtic:
El projecte bàsic signat pel personal tècnic competent.
Les característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat projectada, si escau.
La designació del personal tècnic responsable d'executar el projecte.
La declaració de les dades que gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació.
Qualsevol altra documentació que es determini per reglament o que sigui exigible per la
legislació ambiental aplicable a l'activitat.
Pla de dejeccions ramaderes, si és el cas.
SOL·LICITO: Llicència ambiental d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.
Així mateix, se m’informa que el termini màxim per resoldre l’expedient és de 6 mesos a comptar des de la
data de presentació de la sol·licitud. Si no es dicta resolució expressa dins d’aquest termini s’ha d’entendre
desestimada la sol·licitud de llicència.
Signat,
Agramunt, ____________________

Les dades facilitades per vostè en aquest formulari/sol·licitud/instància/etc. passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de
l’Ajuntament d’Agramunt i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seves
competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, vostè podrà exercitar els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Agramunt.

Il·lm. Sr. Alcalde President de l’Ajuntament d’Agramunt
Plaça de l’Església, 1  25310 Agramunt (l’Urgell)  Tel. 973 392 807  Fax. 973 390 040  http://agramunt.cat  a/e: ajuntament@agramunt.cat

Ajuntament d’Agramunt

Doc. 2

AUTORITZACIÓ PER SOL·LICITAR LLICÈNCIA AMBIENTAL
Sr./a.__________________________________________________ NIF: ________________________
Telèfon:_____________________________ Domicili: _______________________________________
Codi Postal / Població: ________________ _____________________________________

AUTORITZA
Per la present, al Sr./a

Sr./a_________________________________________________NIF: ___________________________
Telèfon:__________________________ Domicili: _________________________________________
Codi postal / Població: _________________ _____________________________________________

perquè intervingui en nom del que subscriu, i de conformitat amb l’article 32.3 de la Llei 30/92, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, pugui fer la gestió de sol·licitar l’informe urbanístic per l’activitat de
____________________________________________________________________, a situar a
____________________________________________, d’Agramunt.

Documents que acompanya:

DNI TITULAR

DNI REPRESENTANT

Les persones signants declaren sota la seva responsabilitat la veracitat de les dades i de les signatures
d’aquest document.

Agramunt, ______ d ___________________________ de 2 __________

Signatura titular

Signatura representant

Plaça de l’Església, 1  25310 Agramunt (l’Urgell)  Tel. 973 392 807  Fax. 973 390 040  http://agramunt.cat  a/e: ajuntament@agramunt.cat

