(ESPACIO RESERVADO PARA EL SELLO DEL
REGISTRO DE ENTRADA DEL AYUNTAMIENTO)

SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA PREVI A LA SOL·LICITUD DE
COMUNICACIÓ O LLICÈNCIA AMBIENTAL
Cognoms i Nom/Denominació Social

INTERESSAT

NIF/NIE/CIF

Adreça de correu electrònic

Fax:

Adreça de correu electrònic

Fax:

Cognoms i Nom/Denominació Social

Plaza Mayor, 15 – 46450 BENIFAIÓ – Tel. 96 178 10 19 – Fax. 96 179 41 38 – CIF. P-4606000-J

DADES
REPRESENTANT

NIF/NIE/CIF

Núm./Parc.

Carrer/Plaça/Av./Camí/Urb.
.

DOMICILI EFECTE
NOTIFICACIONS

Telèfon

Códi Postal

Localitat

Esc.

Planta

Porta

Provincia

El sol·licitant EXPOSA:

SOL·LICITUD
(Continuar al dors)

1r Que pretén ubicar (o modificar) en ……………………………………………………………………..
(descripció detallada de la ubicació) d'este terme municipal una activitat subjecta a la prèvia obtenció
de la llicència ambiental o comunicació ambiental.
2n La referència cadastral de l'immoble en el qual
següent:……………………………………………………………….

es

projecta

l'activitat

és

la

3r Que l'activitat consistix en (detallar el tipus d'activitat d'acord amb la normativa
vigent)……………………………………………………………………………………………………………
En virtut de l'anteriorment exposat, SOL·LICITA:
Que per part de l'Ajuntament de Benifaió se li expedisca certificat de compatibilitat urbanística de
l'activitat projectada amb el planejament urbanístic i amb les ordenances municipals que puguen
afectar el projecte.

DOCUMENTACIÓ
QUE S'APORTA A
LA SOL·LICITUD

□ Un pla d'emplaçament de l'activitat projectada.
□ Projecte o Memòria descriptiva de la instal·lació o activitat.
□ Descripció de necessitat ús i aprofitament del sòl.
□ Descripció dels requeriments de la instal·lació respecte als servicis públics essencials.
Lloc:

LLOC I DATA

Data:

Firma sol·licitant o representant:

FIRMA

A OMPLIR PER
L'ADMINISTRACIÓ

ORIGINAL A: ___________________
FOTOCOPIA A: ___________________
___________________
___________________

LA SECRETARIA

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE BENIFAIÓ
Els seus dades s'incorporaran a la base de dades de l'Aj. de Benifaió sent utilitzats i protegits en els termes establits en la L.O. 15/99 de 13 de
Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal i resta de normativa aplicable.

INSTRUCCIONS

1.- LA SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA PREVI A LA LLICÈNCIA AMBIENTAL ES
PRESENTARÀ ACOMPANYADA DELS DOCUMENTS SEGÜENTS:
a)
b)
c)
d)

Un pla d'emplaçament de l'activitat projectada.
Projecte o Memòria descriptiva de la instal·lació o activitat.
Descripció de necessitat ús i aprofitament del sòl.
Descripció dels requeriments de la instal·lació respecte als servicis públics essencials.
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2.- TAXES
Estarà subjecte al pagament de la taxa establida en la Ordenança Fical Municipal vigent: 75 euros.
3.- RESOLUCIÓ
- El certificat haurà d'emetre's en el termini màxim de trenta dies, a comptar de la data de la seua sol·licitud, en el cas de
llicència ambiental i quinze dies en el cas de comunicació ambiental. En el supòsit que no s'expedisca en el termini indicat, el
titular podrà presentar la sol·licitud de llicència ambiental o comunicació, amb indicació de la data en què va sol·licitar el
certificat de compatibilitat urbanística.

