AJUNTAMENT DE RÒTOVA
SOL·LICITUD DE CERTIFICAT
URBANÍSTICA D’ACTIVITATS

O

INFORME

DE

COMPATIBILITAT

NOM I COGNOMS

DNI/CIF

______________________________________________________

_____________________________

COM A

TELÈFON

______________________________________________________

_____________________________

ADREÇA, LOCALITAT I CODI POSTAL
____________________________________________________________________________________________________

EXPOSE:
Que desitge obtindre:
Certificat de compatibilitat urbanística previ a la comunicació ambiental.
Certificat de compatibilitat urbanística previ a la llicència ambiental.
Informe de compatibilitat urbanística previ a l’autorització ambiental integrada.
RELATIVA A LA SEGÜENT ACTIVITAT:
Adreça:
Descripció de l’activitat:
DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA: (La documentació que cal aportar s’estableix al darrer)
-

-

SOL·LICITE: L’emissió del certificat o informe de compatibilitat urbanística
d’activitats.
Ròtova, _______ de ______________ de 20____
(Firma del sol·licitant)

Segons la Llei Orgànica 15/2009 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seues dades seran incorporades a un fitxer automatitzat,
el responsable del qual és l’Ajuntament de Ròtova, que els utilitzarà per als fins especifics d’esta instancia i la seua posterior gestió, i no els cedirà a cap
tercer, excepte per obligacions legals. Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació dirigisca’s a l’Ajuntament de Ròtova, en l’adreça
indicada al peu de pàgina.

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE RÒTOVA
CIF P-4622000-J

C/ Major, 2 46725 Ròtova (Valencia)
09

Tel. 96 295 70 11

Fax 96 295 70

AJUNTAMENT DE RÒTOVA
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA A LA SOL·LICITU DE CERTIFICAT
O INFORME DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA D’ACTIVITAT /
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A LA SOLICITUD DE CERTIFICADO
O INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA DE ACTIVIDAD.
a) Certificat de compatibilitat urbanística previ a la comunicació ambiental /
Certificado de compatibilidad urbanística previo a la comunicación ambiental:
-

-

Memòria descriptiva de l’activitat. / Memoria descriptiva de la actividad.
Justificació de la compatibilitat de l’activitat amb el Planetjament Urbanístic i amb
les Ordenançes Municipals relatives al mateix. / Justificación de compatibilidad
de la actividad con el Planeamiento Urbanístico y con la Ordenanzas Municipales
referidas al mismo.
Plànol d’emplaçament de l’activitat. / Plano de emplazamiento de la actividad.

b) Certificat de compatibilitat urbanística previ a la sol·licitud de llicència
ambiental / Certificado de compatibilidad urbanística previo a la solicitud de licencia
ambiental:
-

-

Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada. / Plano de emplazamiento de la
actividad proyectada.
Memòria 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’us i aprofitament del sòl. / Necesidad de uso y aprovechamiento del
suelo.
Requeriments de la instal·lació respecte als serveis públics essencials /
Requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos esenciales.

c) Informe urbanístic previ a la sol·licitud de l’autorització ambiental integrada /
Informe urbanístico previo a la solicitud de la autorización ambiental integrada:
-

-

-

Plànol georreferent 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 descriptiva de la instalació o activitat que continga les seues
característiques principals / Memoria descriptiva de la instalación o actividad que
contenga sus características principales.
Necessitat d’us i aprofitament del sòl / Necesidad de uso y aprovechamiento del
suelo.
Requeriments de la instal·lació respecte als serveis públics essencials /
Requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos esenciales.

CIF P-4622000-J

C/ Major, 2 46725 Ròtova (Valencia)
09

Tel. 96 295 70 11

Fax 96 295 70

AJUNTAMENT DE RÒTOVA
NOTA INFORMATIVA:
a) Certificat de compatibilitat urbanística previ a la comunicació ambiental / Certificado de
compatibilidad urbanística previo a la comunicación ambiental.
De conformitat amb l’article 70 del Decret 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es
desenvolupa la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental,
el certificat haurà d’emetre’s en el termini màxim de 15 dies comptadors des de la data de la
sol·licitud. En cas que no s’expedisca, el titular de l’activitat haurà d’indicar la data en què va
sol·licitar el certificat de compatibilitat urbanística en la comunicació ambiental.
De conformidad con el artículo 70 del Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el
que se desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad
Ambiental, el certificado deberá emitirse en el plazo máximo de 15 dias a contar desde la fecha
de la silicitud. En caso de no expedirse, el titular de la actividad deberá indicar la fecha en que
solicitó el certificado de compatibilidad urbanística en la comunicación ambiental.
b) Certificat de compatibilitat urbanística previ a la sol·licitud de llicència ambiental /
Certificado de compatibilidad urbanística previo a la solicitud de licencia ambiental.
De conformidad amb l’article 52 del Decret 127/2006, de 15 de setembre, del Consell pel qual es
desenvolupa la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental,
el certificat haurà d’emetre’s en el termini màxim de 30 dies a comptar de la data de la sol·licitud.
En el supost 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 va sol·licitar el certificat de compatibilitat
urbanística.
De conformidad con el artículo 52 del Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el
que se desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad
Ambiental el certificado deberá emitirse en el plazo máximo de 30 días a contar desde la fecha de
la solicitud. En el supuesto que no se expida en el plazo indicado, el titular podrá presentar la
solicitud de licencia ambiental, con indicación de la fecha en que solicitó el certificado de
compatibilidad urbanística.
c) Informe urbanístic previ a la sol·licitud de l’autorització ambiental intregrada / Informe
de compatibilidad urbanística previo a la solicitud de la autorización ambiental integrada.
De conformitat amb l’article 24 del Decret 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es
desenvolupa la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental,
l’informe urbanístic l’haurà d’emetre l’Ajuntament en el termini màxim de 30 dies, comptadors
des de la data de la sol·licitud. En cas de no fer-ho, tal informe se suplirà amb una còpia de la
sol·licitud del mateix.
De conformidad con el artículo 24 del Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el
que se desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad
Ambiental, el informe urbanístico se emitirá por el Ayuntamiento en el plazo máximo de 30 días
contados desde la fecha de la solicitud. En caso de no hacerlo, dicho informe se suplirá con una
copia de la solicitud del mismo.
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