
 

AJUNTAMENT D’ALBUIXECH   (VALENCIA) 
Plaça de l’Ajuntament, Nº 1 C.P. 46550  Tel.  961400601/961400151 Fax  961401284  C.I.F. P-4601400-G 

 

       

                              INFORME URBANÍSTICO MUNICIPAL 

 
SR./SRA.: 
1. Dades del sollicitant/Datos del solicitante 
Nom i cognoms/Nombre y apellidos Document identitat/Documento identidad 

 

En representació de/En representación de (nom i cognoms o raó social/nombre y apellidos o 
razón social) 
 
 

C.I.F./ C.I.F. 
 

Domicili a l’efecte de notificacions/Domicilio al efecto de notificaciones 
 

C. P. 
 

Municipi/Municipio 
 

Província/Provincia 
 
 

Telèfon/Teléfono 
 

Fax 
 

Correu electrònic/Correo electrónico 
 

 
 davant V. compareix i EXPOSA: / ante V. comparece y EXPONE: 
 
2. Descripció de la activitat/Descripción de la actividad  

 
 
 

 
3. Emplaçament de l’activitat/Emplazamiento de la actividad 

 
 
 

 
 Considerant que l'activitat descrita està subjecta al règim  regulat en els articles 22 i següents de la Llei 
6/2014, de 25 de Julio, de Prevenció , Qualitat i Control Ambiental. 
 SOL·LICITA a V. que, tenint per presentat aquest escrit, juntament amb la documentació que s’hi acompanya, 
i prèvia la tramitació corresponent, s'expedisca INFORME URBANÍSTIC MUNICIPAL  amb caràcter previ a la soli.licitud o 
formulació dels instruments d’intervenció ambiental. 
 
  DOCUMENTACIÓ QUE S'ACOMPANYA/DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 

(Assenyaleu amb una X les caselles corresponents/Señalar con una X las casillas correspondientes) 
 

 Fotocòpia del Document d'Identitat del sol·licitant i del representant legal, si escau./Fotocopia del Documento de 
Identidad del solicitante y del representante legal, en su caso. 

 Fotocòpia del poder de representació, quan s'actue en nom d'altra persona./Fotocopia del poder de representación, 
cuando se actúe en nombre de otra persona. 

 Fotocòpia de l'escriptura de constitució o modificació, del poder de representació i de la targeta del C.I.F., quan es 
tracte de persones jurídiques./Fotocopia de la escritura de constitución o modificación, del poder de representación y 
de la tarjeta del C.I.F., cuando se trate de personas jurídicas. 

 Plànol d'emplaçament on figure la totalitat de la parcela de l'activitat projectada./Plano de emplazamiento en el 
que figure la totalidad de la parcela ocupada por la de la actividad proyectada. 

 Memòria descriptiva de l'activitat projectada, la seua naturalesa i característiques principal on es justifique si es 
comunicación d’activitat innòcues que cumplix els requisitis del anexe III de la LLei 6/2014 /Memoria descriptiva de la 
actividad proyectada, su naturaleza y características principales, donde se justifique en el caso de ser una 
comunicación de actividad inocua que cumple los requisitos del anexo III de la Ley 6/2014,de 25 de Julio, de Prevención 
Control y Calidad Ambiental. 

 
........................................................................................, .......... d .............................. de 20 .......... 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT 
 


