Sol·licitud d’informe urbanístic
Dades del sol·licitant
NOM I COGNOMS:
ADREÇA:
MUNICIPI:

CP:

TELÈFON:

DNI/NIF:

Adreça electrònica:

Desitjo rebre notificació electrònica:
Sí
No

Adreça de notificació (omplir només si és diferent a l’anterior):
Dades del representant
NOM I COGNOMS:
ADREÇA:
MUNICIPI:

CP:

TELÈFON:

DNI/NIF:

Adreça electrònica:

Desitjo rebre notificació electrònica:
Sí
No

Adreça de notificació (omplir només si és diferent a l’anterior):

Exposo:
Que, d’acord amb el que disposa l’art. 60 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats i l’art. 32 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives,
Demano:
Que se m’expedeixi informe urbanístic per a l’exercici de l’activitat descrita a continuació:
Dades de l’activitat
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
ADREÇA:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
Activitat subjecta a legislació sectorial:
Tipus:

SÍ -

NO

Documents que cal adjuntar:
Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació indubtable de la finca, amb
indicació del nom de carrer i número o partida, polígon i parcel·la.
Memòria descriptiva de l’activitat que expliqui la seva naturalesa i les seves característiques principals,
amb la determinació de:
• Les necessitats d’ús i aprofitaments del sòl, amb descripció i distribució del terreny o solar, superfície
total d’aquests, metres construïts i/o a construir, i definició d’usos pormenoritzats.
• Requeriments de l’activitat respecte als serveis públics municipals, amb indicació de les necessitats de
volum d’aigua potable, volum d’abocaments d’aigües residuals, enllumenat públic, i volum de residus
generats amb indicació de tipus, i si cal xarxa contra incendis.
Documentació prescrita per la legislació sobre seguretat industrial, si s’escau.
Altra documentació que desitgi presentar la persona sol·licitant.
Taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa de les activitats.
(Lloc, data)
Peralada,
(Signatura de la persona
que fa la sol·licitud)

AJUNTAMENT DE PERALADA

Les dades de contacte que s’han indicat seran les vies de comunicació que s’utilitzaran.
Les vostres dades personals s’incorporaran als fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Peralada. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa
adreçada a l’Ajuntament de Peralada, pl. Gran, 7 (972 53 80 06).

