REGISTRE D’ENTRADA
NÚM.____________________

Ajuntament d’Agramunt
SNU - Informe urbanístic

DATA:___________________
Expedient núm. ________________

Doc. 1

SOL·LICITUD D’INFORME URBANÍSTIC PER CONSTRUIR EN SÒL NO URBANITZABLE

Titular:_______________________________________________________ NIF: ____________________
Telèfon: ____________________ Adreça electrònica: _________________________________________
Domicili: ______________________________________________________________________________
Codi Postal: ______________ Població: ____________________________________________________

Representant: ________________________________________________ NIF: ____________________
Telèfon: ____________________ Adreça electrònica: _________________________________________
Domicili: ______________________________________________________________________________
Codi Postal: ______________ Població: ____________________________________________________

EXPOSA:
1.- Que vol dur a terme les obres consistents en: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Situades a: ____________________________________________________________________________
2.- Que per a tramitar l’expedient de llicència urbanística d’obres necessita l’expedició, per part dels Serveis
Tècnics Municipals, d’un informe urbanístic que justifiqui la finalitat del projecte i la compatibilitat de
l’actuació amb el planejament urbanístic i sectorial.
Per això,
DEMANA:
Que es digni admetre la present, i que previs els tràmits es concedeixi el certificat o informe sol·licitat.
A aquest efectes us adjunto la documentació següent:
Fotocòpia DNI o NIF del titular de les obres, DNI de la persona sol·licitant en cas que actuï com a
representant
Autorització del titular (en cas que el sol·licitant actuï com a representant i si s’escau, documents
acreditatius de la representació legal)
Plànol cadastral, fitxa cadastral, ortofo i fitxa de concentració parcel·lària (si s’escau)
Projecte o avantprojecte de l’actuació
Estudi d’impacte i integració paisatgisitica.
El/la que subscriu, autoritza a l’Ajuntament d’Agramunt a consultar i verificar, mitjançant les plataformes
habilitades per les diferents administracions públiques les dades disponibles com a mitja alternatiu a la
documentació presentada, que siguin indispensables per a la resolució d’aquesta tramitació.
Agramunt, __________________________

Signatura

Sr. Alcalde President de l’Ajuntament d’Agramunt
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Ajuntament d’Agramunt
SNU - Informe urbanístic

Expedient núm. ________________

L’Ajuntament us informa que:
1.- De conformitat amb el que disposa l’article 60.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats, se us informa que el termini màxim per resoldre l’expedient és d’un mes a
partir de la data de la sol·licitud. El sentit del silenci administratiu continua la tramitació dels procediments
als quals es vincula, sens prejudici que no es podran adquirir per silenci administratiu facultats o drets
contraris a l’ordenament jurídic.
2.- 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.
Doc. 2

AUTORITZACIÓ A TERCERS PER DEMANAR L’INFORME URBANÍSTIC

Titular: ______________________________________________________________________________
NIF: ____________________________
AUTORITZA
Per la present, el Sr./a
Nom del representant: ___________________________________________________________________
NIF: ___________________________

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 de règim urbanístic.

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, ________________________________
Signatura titular

Signatura del representant
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