Registre d’entrada

Ajuntament de L’Hospitalet
Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat

Sol·licitud d’informe/certificat urbanístic

Núm. d’expedient (Ho ha d’omplir l’Administració.)

Dades identificatives
Sol·licitant
DNI/NIE o CIF

Nom i cognoms o denominació social

Tipus i nom de la via

Número

Província

Adreça electrònica

DNI/NIE o CIF

Nom i cognoms o denominació social

Escala

Pis

Telèfon

Porta

Població

Telèfon mòbil

Representant

Tipus i nom de la via

Número

Província

Adreça electrònica

DNI/NIE o CIF

Nom i cognoms o denominació social

Escala

Pis

Telèfon

Porta

Població

Telèfon mòbil

Dades a l’efecte de les notificacions

Tipus i nom de la via
Província

Número
Adreça electrònica

Escala

Pis

Telèfon

Porta

Població

Telèfon mòbil

Pel que fa a aquest expedient, l’ús preferent a l’efecte de les notificacions és l’adreça electrònica de referència.
Sol·licita
Informe d’aprofitament urbanístic.

Certificat d’aprofitament urbanístic.

Informe de legalitat i antiguitat d’una finca.

Certificat de legalitat i antiguitat d’una finca.

Informe de canvi d’ús.

Certificat de canvi d’ús.

Informe de canvi de nom de carrer i/o de numeració d’una finca.

Certificat de canvi de nom de carrer i/o de numeració d’una finca.

Informe urbanístic de compatibilitat.

Certificat urbanístic de compatibilitat.
Certificat d’innecessarietat de parcel·lació.
Emplaçament de l’objecte de l’informe

Tipus i nom de la via

Número

Escala

Pis

Porta

Referència cadastral (*camp obligatori)

Illa-parcel·la (Ho ha d’omplir l’Administració.)

Per informe/certificat de compatibilitat per una activitat (1)
Activitat principal (Descripció)
Altres activitats (Descripció)
Per informe/certificat de compatibilitat per una activitat (1)
Activitat innòcua.
Activitat recreativa o d’espectacle públic.
Activitat amb incidència ambiental.

Codificació segons la Llei 20/2009.

Centre de culte.

Superfície (m2).

Altres (especifiqueu quines).

(1) Només s’ha d’omplir en cas que es demani informe urbanístic de comptabilitat per una activitat.
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Comentaris o especificacions particulars per a l’emissió de l’informe o certificat municipal

Empleneu aquest document i presenteu-lo al Servei d’Atenció al Públic de l’Ajuntament, carrer del Migdia, 5-7, 4a planta, de dilluns a divendres no festius, de 8.30
a 13.30 hores.
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Documents que acompanyen la sol·licitud
G0601

Sol·licitud, en doble exemplar, segons el model normalitzat.

G2342

Escriptura de la societat registrada al Registre Mercantil.

G2343

Poders de la persona representant.

G2344

DNI/NIE o NIF de la persona representant.

G2345

Documentació acreditativa de la persona representant per presentar la llicència.

G2346

DNI/NIE o NIF de la persona peticionària.

T0402

Declaració de coincidència de la documentació presentada en suport electrònic i en suport en paper.

T2302

Plànol d’emplaçament.

G0602

Altres (especificar quins).

Per informe/certificat de compatibilitat per una activitat
T2301

Memòria descriptiva de l’activitat signada per tècnic/ca competent on constin les característiques principals amb la
determinació de les necessitats d’ús i l’aprofitament de sòl i subsòl, i també els requeriments de l’activitat respecte a la
disponibilitat i la suficiència dels serveis municipals.

Notes aclaratòries
1. S'hi han d’aportar els originals de tots els documents que es presentin, a fi de confrontar-los.
2. Els serveis tècnics podran requerir documentació addicional, segons el seu criteri.
3. Tota la documentació per presentar s’hi aportarà en suport en paper i en suport digital, en versió editable i escanejada, en format PDF, ordenada i en un únic fitxer.

L’Hospitalet,

de

de 20
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La persona sol·licitant

En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informen que les dades recollides en aquest formulari
s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat d’aquest Ajuntament amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud. Pel que fa al tractament i a l’ús d’aquestes dades de caràcter personal,
us recordem que en qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició davant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (carrer de Girona, 10, planta baixa).
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