
AJUNTAMENT DE/D’:  

MODEL NORMALITZAT DE 
SOL·LICITUD  D’INFORMACIÓ URBANÍSTICA 

Segell registre d’entrada 

DADES DE L’INTERESSAT: Notificació per: Telèfon E-mail 
Nom:  Cognoms:  DNI:  

Domicili:  CP:  Localitat:  

Telèfon:  Fax:  E-mail:  

DADES DEL REPRESENTANT: Notificació per: Telèfon E-mail 
Nom:  Cognoms:  DNI:  

Domicili:  CP:  Localitat:  

Telèfon:  Fax:  E-mail:  

EXPOSE: 

Primer.- Que necessite la informació urbanística del terreny (o de l’edifici), situat a: 

Domicili:  Població:  

amb referència cadastral:  

Que s’indica en el plànol de situació adjunt a aquesta sol·licitud amb l’ànim de presentar amb  posterioritat la petició 
de llicència de parcel·lació corresponent,edificació o una altra finalitat. 

Segon.- Que al terreny o edifici esmentat hi ha les circumstàncies següents: 

(Identificació de la finca - Unitat d’execució o Sector - Plànols de situació) 

SOL·LICITE: 
Que a l’empara del que disposa l’article 227.4 de la Llei 5/2014, d’Ordenació del Territori,  Urbanisme i Paisatge de la 
Comunitat Valenciana, se’m facilite la informació urbanística respecte de la zonificació, classificació i programació 
urbanística de la finca assenyalada. 

 
 , de/d’ de 

 
 

Sr/a. alcalde/-essa de l’Ajuntament de/d’: 
L’Ajuntament garanteix l’ús confidencial de les dades referides segons els termes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal. Una vegada facilitades les dades anteriors, els interessats tindran dret d’accedir-hi, rectificar-les i cancel·lar-les, tot 
presentant la sol·licitud a l’Ajuntament corresponent. 
. 

Signatura del 
sol·licitant 
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