AJUNTAMENT DE/D’:
SOL·LICITUD D’INFORME URBANÍSTIC MUNICIPAL
PREVI A LA TRAMITACIÓ D’INSTRUMENT
D’INTERVENCIÓ AMBIENTAL

Segell registre d’entrada

NÚM. D’EXPEDIENT
DADES DE L’INTERESSAT:

Notificació per:

Nom:

Cognoms:

Domicili:

E-mail

E-mail:

DADES DEL REPRESENTANT:

Notificació per:
Cognoms:

Domicili:

DNI:
CP:

Telèfon:

Telèfon

Localitat:

Fax:

Nom:

E-mail

DNI:
CP:

Telèfon:

Telèfon

Localitat:

Fax:

E-mail:

DADES DE L’ACTIVITAT:
Nom:
Emplaçament de l’activitat:

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA
•
•
•
•
•
•

Plànol de l’emplaçament de l’activitat on figure la totalitat de la parcel·la ocupada per la instal·lació projectada.
En cas que siga una activitat sotmesa a Autorització Ambiental Integrada, s’adjuntarà un plànol georeferenciat.
Memòria descriptiva de la instal·lació, de l’activitat i de les característiques principals.
Necessitat d’ús i aprofitament del sòl.
Requeriments de la instal·lació respecte dels serveis públics essencials.
Justificant del pagament de la taxa corresponent.
Fotocòpia del DNI/CIF del sol·licitant o representant.

EXPOSE:
Considerant que l’activitat descrita està subjecta al règim de/d’:
o
o
o
o

Comunicació d’Activitats Innòcues.
Declaració Responsable Ambiental.
Llicència Ambiental
Autorització Ambiental Integrada

I com a tràmit previ a la comunicació, declaració responsable o sol·licitud de l’instrument d’intervenció ambiental
pertinent,
SOL·LICITE:
Que amb els tràmits corresponents previs i el pagament dels drets corresponents, s’expedisca el Certificat de Compatibilitat
Urbanística de la Memòria o Projecte Tècnic amb el planejament urbanístic i amb les Ordenances Municipals que hi són relatives.

,

de/d’

Signatura del sol·licitant/representant

TAXA EMISSIÓ CERTIFICACIÓ EXPEDIDA A INSTÀNCIA DE PART:

de

TOTAL A INGRESSAR:

Sr/a. alcalde/-essa de l’Ajuntament de/d’:
NOTA: En el cas d’Autorització Ambiental Integrada i Llicència Ambiental, el certificat s’haurà d’emetre en el termini màxim de trenta dies, comptadors des de la data en
què se sol·licita. En cas que no s’expedisca en el termini indicat, el titular podrà presentar la sol·licitud de llicència ambiental amb indicació de la data en què sol·licità el
certificat de compatibilitat urbanística.
L’Ajuntament garanteix l’ús confidencial de les dades referides segons els termes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal. Una vegada facilitades les dades anteriors, els interessats tindran dret d’accedir-hi, rectificar-les i cancel·lar-les, tot presentant la sol·licitud a l’Ajuntament
corresponent.

