SOLLICITUD D’INFORME DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA PER A
ACTIVITAT
1. Dades de l’interessat
Nom o raó social

NIF/CIF

Nom del representant

NIF

Domicili a efectes de notificacions
Província

Telèfon

C.P.
Fax

Municipi

Correu electrònic

2. Dades de l’activitat
Via
Activitat

Ref. Cadastral

Per tot allò exposat i atenent allò establert a l’art.. 22 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de
Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana
SOL·LICITA:
Que presentada la documentació corresponent i que s’assenyala a l’apartat següent, s’emeta informe sobre la
compatibilitat urbanística de l’activitat indicada amb el planejament urbanístic i normes municipals aplicables.

Ondara, a ______ de _____________________ de ______
Signat l’interessat,

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L´AJUNTAMENT D´ONDARA

CIF: P0309500G - Plaça del Convent, 2 – 03760 Ondara – Tel.: 965 76 60 00 – Fax: 965 76 60 81 – ajuntament@ondara.org

Les dades per vosté facilitades seran incloses en un fitxer titularitat de l'Ajuntament d'Ondara, la finalitat del
qual és gestionar les peticions manifestades en el present document. Així mateix, informem que les seues dades
no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques, a les quals siga necessari o
obligatori cedir estos per a poder gestionar la seua sollicitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.
D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot
exercitar els drets d'accés, rectificació, cancellació i, si és el cas, oposició, bé enviant una sollicitud per escrit,
acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI, Passaport, NIE o un altre document d'identificació equivalent, dirigida
a l'Ajuntament d'Ondara, Plaça de Convent, 2, CP 03760 Ondara (Alacant).

Documentació que s’acompanya

- Justificant d’ingrés de les taxes aplicables, segons les ordenances fiscals vigents.
- Plànol d’emplaçament de l’activitat presentada.
- Memòria

descriptiva de la installació i l’activitat amb les seues característiques

principals.

- Necessitat d’ús i aprofitament del sòl
- Requeriments de la installació respecte als serveis públics essencials.
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