
 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA TRAMITACIONS URBANÍSTIQUES 

03 ALTRES TRÀMITS 

TR6 FASE 1 

INICI DEL 

TRÀMIT 

Informe municipal i certificat sobre compatibilitat urbanística previ a la presentació de la 
sol·licitud o formulació dels instruments d'intervenció ambiental (art. 22 Llei 6/2014, de 25 
de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la 
Comunitat Valenciana) 

Informes urbanístics i certificats 

Objecte de la sol·licitud: 
 Informe municipal i certificat sobre compatibilitat urbanística previ a la presentació de la sol·licitud o 

formulació dels instruments d'intervenció ambiental i activitats. 

 Informes urbanístics i certificats sobre zonificació, classificació i programació urbanística dels terrenys i la 
resta de característiques del règim urbanístic aplicable a un terreny concret, o bé al sector, Unitat d'Execució, 
àmbit de planejament o àmbit de gestió en què es trobe inclòs, si és el cas. 

Documentació tècnica: 
a) En el cas de la sol·licitud de l'informe i certificat de compatibilitat urbanística hauran d'acompanyar-se a la 

sol·licitud els documents següents: 

 Memòria descriptiva de la instal·lació i activitat amb les seues característiques principals. 
 Necessitat d'ús i aprofitament del sòl. Superfícies de cadascun dels usos de l'activitat i superfície total. 
 Requeriments de la instal·lació respecte als serveis públics essencials. 
 Plànols: 

a) Plànol georeferenciat per al supòsit d'autorització ambiental integrada i plànol d'emplaçament per 
a la resta d'instruments d'intervenció ambiental, en el que figure la totalitat de la parcel·la ocupada 
per la instal·lació projectada. El plànol es referirà a la cartografia del PGOU a escala 1/5000. 

b) Plànols de planta, alçat i secció. 

b) En el cas de la sol·licitud de l'informe i certificat de circumstàncies urbanístiques d'una parcel·la 
previstes en el Pla General i la resta d'instruments de planejament aplicables en cada cas, hauran 
de realitzar la sol·licitud de la forma següent: 
 Precisar de forma detallada la informació que se sol·licita, i l'objecte de la consulta, que haurà 

de sintetitzar-se en preguntes concretes i específiques. 
 Adjuntar plànol referit al PGOU vigent identificant la parcel·la sobre la qual realitza la consulta. 
 Resta de documentació que ajude a concretar la consulta, si és el cas. 

Observacions: 
  

 TRÀMIT FINALITZAT 

 
 


