Reservat per a l’Administració
REGISTRE D’ENTRADA
Reservado para la Administración
REGISTRO DE ENTRADA

( ) Les

dades facilitades per
vosté en este formulari
passaran a formar part dels
fitxers automatitzats propietat
de l'Ajuntament de València i
podran ser utilitzades pel titular
del fitxer per a l'exercici de les
funcions pròpies en l'àmbit de
les seues competències. De
conformitat amb la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal,
vosté podrà exercitar els drets
d'accés, rectificació, cancellació i oposició mitjançant
instància presentada davant el
Registre Gral. d’Entrada de
l’Ajuntament de València.

Los datos facilitados por Ud. en
este formulario pasarán a formar
parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Valencia y podrán
ser utilizados por el titular del
fichero para el ejercicio de las
funciones propias en el ámbito
de sus competencias. De
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal, Ud.
podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
instancia presentada ante el
Registro Gral. d’Entrada del
Ayuntamiento de Valencia.

Documents necessaris que
haurà d'adjuntar-hi
Esborreu
AJUNTAMENT
DE VALENCIA
Documentos necesarios que deberá
adjuntar
www. valencia.es Borrar

SOL·LICITUD DE CERTIFICAT / INFORME DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA
SOLICITUD DE CERTIFICADO / INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA
INFORMACIÓ
En respostes alternatives, marque amb una “X” dins la casella
corresponent:

INFORMACIÓN
En respuestas alternativas, marque con una “X” la casilla que
corresponda:

encapçalament
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES ( )Vegeu
Ver encabezamiento

DNI / NIF

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

:

FAX:
Adreça electrònica / Correo electrónico

Com a (interessat/a, en representació de...) / En calidad de (interesado/a, en representación de...)

Domicili als efectes de notificació / Domicilio a efectos de notificación

Localitat / Localidad

DNI / NIF

C. Postal

DADES DE L’ACTIVITAT / DATOS DE LA ACTIVIDAD
ACTIVITAT
ACTIVIDAD
EMPLAÇAMENT DE L’ACTIVITAT:
Carrer
EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD: Calle
baix
bajo

(esquerra/dreta / izquierda/derecha)

C. Postal
C. Postal

núm.
nº
Referència cadastral
Refefencia catastral

planta
planta

(20 dígits / 20 dígitos)

RÈGIM D’INTERVENCIÓ AMBIENTAL:
RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL:
Llicència ambiental: ( 1 ) Grup
Licencia ambiental: ( 1 ) Grupo

Subgrup
Subgrupo

Autorització ambiental integrada: ( 2 ) Annex Llei 2/2006
Autorización ambiental integrada: ( 2 ) Anexo Ley 2/2006

Epígraf
Epígrafe

DADES DE LA MEMÒRIA TÈCNICA / DATOS DE LA MEMORIA TÉCNICA
Autor/a de la memòria
Autor/a de la memoria

Titulació acadèmica
Titulación académica

Núm. colegiat/ada
Nº colegiado/a

Núm. telèfon
Nº teléfono

SOL.LICITUD / SOLICITUD
L’expedició del certificat/informe de compatibilitat urbanística de l’activitat ressenyada , amb caràcter previ a la
formulació de:
La expedición del certificado/informe de compatibilidad urbanística de la actividad reseñada, con carácter previo a
la formulación de:
Sol·licitud de llicència ambiental
Solicitud de licencia ambiental

Sol·licitud d’autorització ambiental integrada
Solicitud de autorización ambiental integrada

Autoritze la utilització del fax com a mitjà de notificació per a la major agilitat en el tràmit.
Autorizo la utilización del fax como medio de notificación para mayor agilidad en el trámite.

València..................................................
SIGNATURA PERSONA SOL .LICITANT
FIRMA PERSONA SOLICITANTE

No vos oblideu de signar ací abans
de presentar el document al Registre
No olvide firmar aquí antes de
presentar el documento en el
Registro

Imprimiu

NOTES: ( 1), (2) I DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD
NOTAS:
( 1), per
( 2)duplicat,
Y DOCUMENTOS
QUE SE ACOMPAÑAN
SOLICITUD
Cal imprimir
la instància
l'original per a l'Administració
i la còpia per aAla LA
persona
interessada

Imprimir
31.46-137

Imprimir la instancia
duplicado, el original
la Administración DE
y la copia
para la persona interesada
A por
L'ALCALDESSA
DEpara
L'AJUNTAMENT
VALÈNCIA

VEGEU FULL 2
VER HOJA 2
Esborreu

Borrar

NOTES PER A OMPLIR LA SOL·LICITUD / NOTAS PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD
(1) Cal assenyalar la classificació assignada a l’activitat en el Nomenclàtor d’Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses del Decret 54/90
de la Generalitat Valenciana, o norma que el substituïsca.
Indicar la clasificación asignada a la actividad en el Nomenclátor de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas del Decreto 54/90
de la Generalitat Valenciana, o norma que lo sustituya.

(2) Cal assenyalar l’annex de la Llei en què es troba inclòs.
Indicar el anexo de la Ley en que está incluido,

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD / DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN
a) Assenyale amb una “X” la documentació aportada:
Señale con una “X” la documentación aportada:

b) Els originals dels documents s’acompanyaran per a la contrastació amb la còpia.
Los originales de los documentos se acompañarán a efectos de su cotejo con la copia.

DOCUMENTACIÓ GENERAL / DOCUMENTACIÓN GENERAL
Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i del seu representant, si fa el cas.
Fotocopia del DNI de la persona solicitante y de su legal representante, en su caso.
En cas de ser una societat la sol·licitant, caldrà aportar la fotocòpia de l’escriptura de la constitució de la societat i dels poders de representació de
qui signa la instància.
En el caso de ser una sociedad la solicitante, deberá aportarse fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad y de los poderes de
representación de éstos, siempre que acredite dicha representación.
Si les persones sol·licitants estigueren constituïdes en una comunitat de béns, caldrà aportar una còpia del contracte constitutiu de la dita
comunitat i subscriuran la instància la totalitat de la comunitat o qui ostente la representació d’esta, sempre que s’acredite la dita representació.
En el caso de que las personas solicitantes estuvieran constituidas en comunidad de bienes, deberá aportarse copia del contrato constitutivo de
dicha comunidad, suscribiendo la instancia la totalidad de la comunidad o quienes ostenten la representación de ésta, siempre que acredite dicha
representación.
Resguard de l’ingrés de la taxa d’actuacions urbanístiques vigent.
Resguardo del ingreso de la tasa de actuaciones urbanísticas vigente.

PER A LA LLICÈNCIA AMBIENTAL, A MÉS ELS SEGÜENTS DOCUMENTS: (Art. 52 del Decret 127/06)
PARA LA LICENCIA AMBIENTAL, ADEMÁS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:( Art. 52 del Decreto 127/06)
Plànol d’emplaçament de l'activitat projectada.
Plano de emplazamiento de la actividad proyectada.
Memòria tècnica de l’activitat, descriptiva de les característiques d’esta i plànols representatius de l’activitat (planta, secció, etc...).
Memoria técnica de la actividad, descriptiva de las características de la misma y planos representativos de la actividad (planta, sección, etc...).
Necessitat d’ús i aprofitament del sòl.
Necesidad de uso y aprovechamiento del suelo.
Requeriments de la instal·lació respecte als servicis públics essencials.
Requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos esenciales.

PER A L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA, A MÉS ELS SEGÜENTS DOCUMENTS: (Art. 24 del Decret 127/06)
PARA LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA, ADEMÁS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:( Art. 24 del Decreto 127/06)
Plànol georeferenciat on figure la totalitat de la parcel·la ocupada per la instal·lació projectada.
Plano georreferenciado donde figure la totalidad de la parcela ocupada por la instalación proyectada.
Memòria tècnica de l’activitat, descriptiva de les característiques d’esta i plànols representatius de l’activitat (planta, secció, etc...).
Memoria técnica de la actividad, descriptiva de las características de la misma y planos representativos de la actividad (planta, sección, etc...).
Necessitat d’ús i aprofitament del sòl.
Necesidad de uso y aprovechamiento del suelo.
Requeriments de la instal·lació respecte als servicis públics essencials.
Requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos esenciales.
Pàg. anterior
Cal imprimir la instància per duplicat, l'original per a l'Administració i la còpia per a la persona interessada

Pág. anterior

Imprimir la instancia por duplicado, el original para la Administración y la copia para la persona interesada

Esborreu

Borrar

