Registre d’entrada

IMPRIMIR FORMULARI

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
CIF: P-4601700J

URB I 012 V

ESBORRAR FORMULARI

SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA

DADES PERSONALS (*)
Nom i cognoms

DNI/CIF

En representació de

DNI/CIF

Domicili

Localitat

Adreça electrònica

Fax

Codi postal
Tel.

Tel. mòbil

DADES DE L'ACTIVITAT:
EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ - Pàgina 1 de 1

TIPUS D'ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:

EXPOSE

Pretenent el exercici d'una activitat económica i considerant el que es disposa en l'art. 22 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de
Prevenció, Calitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana, que estableix: “Amb carácter previ a la presentació de la solicitut o
formulació dels instruments de intervenció ambiental regulats en aquesta llei és preceptiu solicitar de l'ajuntamient del municipi en el que vaja a
ubicarse la instalació, la expedició d'un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, donat el cas, amb les
ordenances municipals relatives al mateix”.

SOL·LICITE:

- Informe urbanístic municipal consistent en Certificat de compatibilitat urbanística de la activitat / instalació dalt indicada.

DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD
Plànols d’emplaçament de l’activitat projectada: municipal a escala 1/4000 i cadastral a escala 1/500.
Memòria descriptiva de la instal•lació o activitat que continga les seues característiques principals, amb la firma del tècnic redactor de la
documentació.
Justificant acreditatiu d'haver ingressat la taxa corresponent.
Altres:

-

FIRMA DEL SOLICITANTE

Alzira ,

de/d'

de 20

URB I 012 V – Rev.1 - 20130213

(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i
podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la
Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició per mitjà d’instància presentada al Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA
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