
Annex 11 de la sol·licitud de llicència urbanística
Actuacions en sòl NO urbanitzable
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1. Informació complementària

Forestal, agrícola o ramader.

-Tipus de sòl NO urbanitzable:

Zona de protecció d'aigües.

Patrimoni natural o entorn de béns d'interès històric i cultural.

Itineraris d'interès.

Exposat a riscos naturals.

Sense designació específica.

Actuació que es vol portar a terme: .........................................................................................................................................................................

2. Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud (per triplicat)

-Plànol de situació de la finca sobre cartografia oficial d’Andorra.

-Plànol topogràfic d’emplaçament de la finca amb coordenades oficials, amb acotacions de la via pública i edificacions i vegetació
 existents. Es lliurarà una còpia en format *dwg.

-Documentació esmentada al Reglament de construcció pels treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny.

-Estudi geològic dels terrenys.

-Estudi d'impacte ambiental i mitjans de protecció de l'entorn previstos.

-Decret d’inscripció de la parcel·la al Registre de Béns Immobles del Comú, si escau.

-Projecte signat per un tècnic competent format per: memòria, termini màxim d'execució, justificació i documentació acreditativa
dels requisits establerts pel POUPAV i resta de normativa aplicable.

-Còpia digital de tota la documentació aportada, suport CD (2 copies).

Nota.-Les tres còpies s’han de presentar en tres jocs independents amb caràtula de la documentació que s’inclou.
         Tota la documentació haurà d’estar signada pel sol·licitant i pel pr opietari.

4. Legislació aplicable

-Pla d’ordenació i urbanisme parroquial d’Andorra la Vella, del 27 de juliol del 2007. (BOPA núm. 74, del 17-09-2007)

-Ordinació tributària comunal vigent a la parròquia d’Andorra la Vella.

-Resta de la legislació urbanística, de construcció i sectorial aplicable.

-Codi de l’Administració, publicat al BOPA núm. 06, any 01, del 10-04-1989.

3. Data i Signatura

Andorra la vella,                      d                                                    del
Signatura

i modificacions posteriors.
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