Ajuntament de la Ciutat d'Algemesí
L'Ajuntament d'Algemesí, com a responsable del tractament de les seues dades, l'informa que podran ser utilitzades per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. La legitimació està basada en l'exercici de poders públics atorgats a
aquesta entitat i el consentiment de l'interessat. Es cediran dades, si és el cas, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que
encomana la normativa administrativa. De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades a Espanya, els interessats podran exercir els seus drets reconeguts del
tractament mitjançant instància presentada davant el Registre General de l'Ajuntament d'Algemesí. Informació addicional: lopd@algemesi.net

Pl Major, 3. 46680 Algemesí. Telèfon 96 2019000. Fax 96 2019001. adreça electrònica: ajuntament@algemesi.net CIF-P4602900E-Codi Ine 460291

UR-10-044

SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA

A DADES DE L'INTERESSAT:
Nom

B

Cognoms

DADES DEL REPRESENTANT:

Nom

C

DNI/CIF/NIE

Cognoms

DNI/CIF/NIE

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS:

Domicili

Núm.

Localitat

D

Província

Telèfon

Esc.

Pis Porta Codi Postal

Adreça electrònica

EXPOSE:
Que pretenc instal·lar en l'emplaçament que tot seguit s'indica l'activitat que s'assenyala.

1 DADES DE L'ACTIVITAT

Activitat (Breu descripció que es pot ampliar aportant memòria)
Emplaçament

E

Referència cadastral

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:

A presentar en suport informàtic (CD o DVD)

En tot cas:
Fotocòpia parcial de l'escriptura (que incloga la descripció del local) o nota simple del Registre de la Propietat, o
contracte de lloguer.
Fotografia de la façana del local.
Segons corresponga:
Memòria descriptiva / memòria tècnica de l'activitat.
Descripció de les obres que requereix i necessitats de l'activitat.

F

SOL·LICITE:
L'expedició de certificat de compatibilitat urbanística de l'activitat ressenyada, prèvia a la formulació de:
Comunicació d'activitat innòcua (com per example: comerços, perruqueries, oficines, ...) segons es regula en l'annex III
de la Llei 6/2014.
Declaració responsable ambiental (com per exemple: menjars per emportar, carnisseries, clíniques que produïsquen
residus sanitaris, tallers d'electricitat, mecànica i electrònica, ...).
Llicència ambiental (annex II de la Llei 6/2014).
Autorització ambiental integrada (annex I de la Llei 6/2014).
Activitats recreatives (bars, cafeteries, ...) (Llei 14/2020).

G

DECLARACIÓ I SIGNATURA:
Autoritze la notificació telemàtica amb avís a l'adreça electrònica indicada.

Algemesí ,

(signatura)

Imprimir formulari

Edició 5, desembre 2020

A L'ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT D'ALGEMESÍ

