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MASSANASSA

CERTIFICAT COMPATIBILITAT
URBANÍSTICA
CERTIFICADO COMPATIBILIDAD
URBANÍSTICA

Registre

Registro

Expedient

Expediente

SOL·LICITANT

SOLICITANTE

Nom i Cognoms

Nombre y Apellidos

Adreça

Dirección

NIF / CIF
Telèfon

C.Postal

Població

En representació de

Población
En representación de

Teléfono

E-mail
NIF / CIF

EXPOSA

EXPONE

Que per tal de sol·licitar l’alta de la
instal·lació/activitat que a continuació es detalla, i
havent satisfet el pagament de les taxes
corresponent

Que para solicitar el alta de la instalación/actividad
que a continuación se detalla, y habiendo satisfecho
el pago de las tasas correspondientes

ACTIVITAT

ACTIVIDAD

Activitat

Actividad

Emplaçament

Localización

Referència Cadastral

Referencia Catastral

Règim d'Intervenció Ambiental

Régimen de Intervención Ambiental



Llicència Ambiental \ Licencia Ambiental



Declaració Responsable Ambiental \ Declaración Responsable Ambiental



Comunicació d’Activitat Innòcua \ Comunicación de Actividad Inocua

DOCUMENTACIÓ A APORTAR




DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Plànol de l’emplaçament de l’activitat projectada (municipal a escala 1:4000 i cadastral a escala 1:500)
Plano de emplazamiento de la actividad proyectada (municipal a escala 1:4000 y catastral a escala 1:500)
Memoria descriptiva de la instal·lació o activitat que continga les seues característiques principals
Memoria descriptiva de la instalación o actividad que contenga sus características principales
Necessitat d’ús i aprofitament del sòl i requeriments de la instal·lació respecte als servicis públics
esencials, en les sol·licituds d’ús en sòl no urbanitzable
Necesidad de uso y aprovechamiento del suelo y requerimientos de la instalación respecto a los servicios
públicos esenciales, en las solicitudes de uso en suelo no urbanizable

SOL·LICITA

SOLICITA

Certificat de compatibilitat urbanística per a la
instal·lació/activitat descrita

Certificado de compatibilidad urbanística para la
instalación/actividad descrita

_________________, ___ de _______________ de ______

Signatura

Firma

SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE MASSANASSA
URB-009-1704
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En relació amb la present sol·licitud li informem
que, en compliment d’allò establert a l’art. 22 de
la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat Valenciana, de Prevenció, Qualitat i
Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat
Valenciana.

En relación con la solicitud presentada le
informamos de que, en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 22 de la Ley 6/2014, de 25 de
julio, de la Generalitat Valenciana, de Prevención,
Calidad y Control Ambiental de Actividades en la
Comunidad Valenciana.

1. L’informe, que serà vinculant quan siga negatiu,
haurà d’emetre’s en el termini màxim d’ un mes des
de la seua sol·licitud.

1. El informe, que será vinculante cuando sea
negativo, deberá emitirse en el plazo de un mes
desde su solicitud.

2. Transcorregut este termini sense haver-se emés,
podrà presentar-se còpia de la sol·licitud junt amb
la sol·licitud d’autorització ambiental integrada. En
el supòsit d’activitats sujectes als restants
instruments d’intervenció ambiental, serà suficient
que l’interessat indique la data en què va ser
sol·licitat.

2. Transcurrido el citado plazo sin haberse emitido,
podrá presentarse copia de la solicitud junto con la
solicitud de autorización ambiental integrada. En el
supuesto de actividades sujetas a los restantes
instrumentos de intervención ambiental, será
suficiente que el interesado indique la fecha en que
fue solicitado.

CONTINUACIÓ

CONTINUACIÓN

Òmpliga aquesta instància amb lletra clara i llegible.
No oblide indicar el document, nom i cognoms,
adreça a efectes de notificacions, sol·licitud, data i
firma.

Rellene esta instancia con letra clara y legible. No
olvide indicar el documento, nombre y apellidos,
dirección a efectos de notificaciones, solicitud,
fecha y firma.

Indicar, amb tota claredat, els fets, raons i petició
en què es concrete la sol·licitud. En compliment de
l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, sobre protecció de dades de caràcter
personal, l'informem que les dades de caràcter
personal i la informació facilitada per vosté seran
incorporades i tractades en un fitxer informatitzat
del que és responsable l’Ajuntament, la finalitat del
qual és facilitar la gestió administrativa que li és
pròpia. Vosté podrà, en tot moment, i de
conformitat amb la legislació vigent, exercir els seus
drets d’accés, rectificació i cancel·lació mitjançant
sol·licitud adreçada a este Ajuntament.

Indicar, con toda claridad, los hechos, razones y
petición en que se concreta la solicitud. En
cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, sobre protección de datos de
carácter personal, le informamos que los datos de
carácter personal y la información facilitada por
usted serán incorporadas y tratadas en un fichero
informatizado del que es responsable el
Ayuntamiento, cuya finalidad es facilitar la gestión
administrativa que le es propia. Usted podrá, en
todo momento, y de conformidad con la legislación
vigente, ejercer sus derechos de acceso,
rectificación y cancelación mediante solicitud
dirigida a este Ayuntamiento.
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