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Ajuntament d'Atzeneta d'Albaida

Informació pública de la modificació puntual número 10 de les NNSS d'Atzeneta d'Albaida

De conformitat amb el que es disposa en els articles 49.2,; 51; 57.1.a (en relació amb l'article
53.2 de la mateixa) i, article 63 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació
del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), en compliment de
l'acord del Ple municipal de 15 de maig de 2019 i, havent-se dictat en data 18-12-2018, acord
per la Comissió d'Avaluació Ambiental d'informe ambiental i territorial estratègic favorable en
el procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació
puntual núm. 10 de les Normes Subsidiàries d'Atzeneta d'Albaida, publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana núm. 8537 / 29-04-2019, se sotmet a informació pública, per
termini de quaranta-cinc (45) dies hàbils, a comptar des de l'última publicació d'aquest anunci
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un diari escrit de gran difusió, la proposta
de modificació puntual núm. 10 de les *NNSS, perquè qualsevol interessat puga formular les
al·legacions que considere oportunes.
De la mateixa forma, mitjançant aquest acord s'ha donat trasllat a les administracions públiques
afectades, a l'efecte d'obrir un període de consultes pel termini a dalt citat, així com efectuar
consulta a les empreses subministradores d'aigua, energia elèctrica, gas, telefonia i
telecomunicacions, perquè emeten informe sobre les necessitats i condicions tècniques mínimes
imprescindibles dels projectes, obres i instal·lacions que hagen d'executar-se amb càrrec a
l'actuació urbanística, si escau.
Durant el termini assenyalat es podrà examinar l'expedient en les oficines de la secretaria
municipal d'aquest ajuntament, de dilluns a divendres, en horari de 09.00 a 14.00 hores, i
formular les al·legacions i observacions que es consideren oportunes. Així mateix, l'expedient
pot examinar-se en la seu electrònica municipal:
www.atzenetadalbaida.com
Informació Municipal.
Tauler d’anuncis
Modificació Puntual núm. 10 NNSS
El que es fa públic per a general coneixement
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