Les dades personals arreplegades podran ser inclosos en un fitxer i tractats per l'Ajuntament responsable del fitxer i podran ser cedits de conformitat amb la llei, podent
l'interessat exercir davant del mateix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició tot això s'informa en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i resto de normativa aplicable.

IU/CU. INFORME URBANÍSTIC (CERTIFICAT COMPATIBILITAT)
PERSONA INTERESSADA
Cognom i Nom / Denominació Social
NIF/NIE/CIF

Telèfon
Adreça electrònica

Fax

DADES REPRESENTANT
Cognom i Nom

Telèfon

NIF/NIE/CIF

Adreça electrònica

Fax

DOMICILI A EFECTE DE NOTIFICACIONS
Carrer/Plaça/Av./Camí/Urb.

Núm./Parc.

Codi Postal

Localitat

Esc.

Planta

Porta

Província

DADES DE L’ACTIVITAT (Camps a complimentar obligatòriament)
Emplaçament (c/ o Pl/)

Referència cadastral

Descripció de l’activitat

□ Amb obra
Nº Expedient

□ Sense obra

□ Primer establiment.

□ Legalització □ Ampliació superfície □ Ampliació i/o variació d’activitat

□ Altres:
SOL·LICITE:

-Considerant el que disposa l’article 22 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció,
Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, i l’article 25.3 del Decret 143/2015, de
11 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de
desembre de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, i
assabentat de les advertències que s’indiquen a continuació; que tenint per presentat aquest escrit, junta
amb la documentació que s’hi acompanya, i prèvia la tramitació corresponent, es lliure INFORME
URBANÍSTIC MUNICIPAL, acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si
es el cas amb les ordenances municipals relatives al mateix.

LLOC, DATA I FIRMA
Lloc:
Firma sol·licitant o representant:
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Data:

Les dades personals arreplegades podran ser inclosos en un fitxer i tractats per l'Ajuntament responsable del fitxer i podran ser cedits de conformitat amb la llei, podent
l'interessat exercir davant del mateix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició tot això s'informa en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i resto de normativa aplicable.

DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA.

□ A) Imprès d’autoliquidació, acreditatiu d’haver ingressat les taxes o impostos corresponents.
□

B) Memòria Tècnica descriptiva de l’activitat firmada per facultatiu competent amb les seues
característiques principals.

□ C) Plànol d’emplaçament que incloga la totalitat de la parcel·la ocupada per la instal·lació projectada.
El plànol d’emplaçament serà georeferenciat en el supòsit d’autorització ambiental integrada.

□ D) Necessitat d’ús i aprofitament del sòl
□ E) Requeriments de la instal·lació respecte als serveis públics essencials.
□

Fotocòpies del NIF, Passaport o CIF del sol·licitant i del representant (quan no es presente
consentiment perquè l’Ajuntament puga consultar les dites dades mitjançant un sistema de verificació
de dades)
F)

□ G)

En cas que l’interessat actue en representació, esta haurà d’acreditar-se per qualsevol mitjà vàlid
en dret (fotocopia del poder de representació quan s’actue en nom d’altra persona; i fotocopia de
l’escriptura de constitució o modificació i del poder de representració, quan es tracte de persones
jurídiques).

□

H) Altres

- D’acord amb el que disposa l’article 22 de l’esmentada llei 6/2014, el termini màxim per a l’emissió
de l’informe és d’un mes, a comptar des de la data de sol·licitud, acompanyada de la documentació
necessària.
- Transcorregut el termini indicat serà suficient que l’interessat indique la data de sol·licitud juntament
amb la sol·licitud del corresponent instrument d’intervenció ambiental, en el cas de l’autorització
ambiental integrada s’adjuntarà la còpia de la sol·licitud de l’informe urbanístic.
- L’informe urbanístic municipal és independent de la llicència urbanística o de qualsevol altra llicència
o autorització exigible per la normativa urbanística o d’ordenació de l’edificació.
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