COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

Legislació aplicable

• Pla d'ordenació i urbanisme parroquial del 25 de juliol del 2006, BOPA núm. 63, any 18, del 16 d'agost del 2006.
• Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, del data 29 de desembre del 2000, BOPA núm. 10, any 13, del 24 de gener del 2001.
• Llei de modificació puntual i urgent d'ordenació del territori, del 23 de maig del 2003, BOPA núm.51, any 15, del 18 de juny del 2003.
• Llei 8/2006, del 21 de juny, de modificació de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, de data 29 de desembre del 2000, BOPA
núm. 56, any 18, del 19 de juliol del 2006.
• Llei 6/2011, del 28 de juliol, de modificació de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, de data 29 de desembre del 2000 i 21 de
juny del 2006 BOPA núm. 54, any 23, del 31 d’agost del 2011.
• Llei 16/2012, del 31 de juliol, de modificació de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada
per la llei 8/2006, del 21 de juny, i per la llei 6/2011, del 28 de juliol.
• Reglament de construcció de data 9 d’abril del 2009, BOPA núm. 60, any 21, del 22 d'abril del 2009.
• Reglament de modificació de reglament construcció de data 5 d’octubre del 2012, BOPA núm. 61, any 23, del 12 d'octubre del 2012.
• Reglament d'urbanització, del 10 d'abril del 2002, BOPA núm. 30, any 14, de l 11 d'abril del 2002, BOPA núm.71, any 14 del 19 de setembre
del 2002.
• Reglament regulador de l’obertura de rases en la xarxa de carreteres i vies urbanes, del 26 d’octubre de 2005. Bopa núm. 93, any 17 del
2-11-2005.
• Reglament urbanístic, del 5 d'agost del 2011, BOPA núm. 61, any 23, del 12 d’octubre del 2011.
• Directrius d'ordenació, del 22 de febrer del 2006, BOPA núm. 17, any 18, del 24 de febrer del 2006.
• Directrius de modificació de les directrius d'ordenació, del 5 d'abril del 2006, BOPA núm. 31, any 18, del 13 d'abril del 2006.
• Reglament de modificació de l’estat actual del terreny, del 25 de juliol del 2001, BOPA núm. 71, any 13, del 1 d’agost del 2001.
• Reglament seguretat i protecció de la salut en les obres de construcció BOPA núm. 69, any 22, del 9 de desembre del 2010.
• Ordinació tributària vigent a la parròquia de Sant Julià de Lòria, publicada al BOPA.
• Ordinació d’ajornament o fraccionament del pagament de l'import de la cessió econòmica, publicada al BOPA núm. 1, any 24, del 4 de
gener del 2012.
• Decret legislatiu de publicació del text refós de l’articulat i de les disposicions transitòria, derogatòria i finals de la Llei general d’ordenació
del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 08/2006 del 21 de juny, per la Llei 06/2001 del 28 de juliol, i per
la Llei 16/2012 del 31 de juliol, del 12 de setembre de 2012, BOPA núm. 45, any 24 del 19 de setembre del 2012.
• Decret d’aprovació de la modificació de les directrius d’ordenació, del 3 d’octubre del 2012, BOPA núm. 50, any 24, del 10 d’octubre del
2012.
• Decret d’aprovació de la modificació del Reglament d’urbanització, del 3 d’octubre del 2012, BOPA núm.50, any 24, del 10 d’octubre del
2012.
• Decret d’aprovació de la modificació del Reglament de construcció, del 3 d’octubre del 2012, BOPA núm.50, any 24, del 10 d’octubre del
2012.
• Decret d’aprovació de la modificació del Reglament urbanístic, del 3 d’octubre del 2012, BOPA núm.50, any 24, del 10 d’octubre del 2012.

Informació complementària
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• Si la persona que sol·licita actua en nom d'una societat, n'ha de ser el càrrec representatiu, o tenir poders inscrits al Registre de Societats
o estar facultat en una certificació de la Junta signada pel president i el secretari de la societat.
• Si la persona que sol·licita actua en representació d'una altra persona, ha de presentar poders que l'autoritzin a efectuar aquest tràmit.

