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SOL.LICITUD DE CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA
Nom i Cognoms o Raó Social

D.N.I./C.I.F.

Representat per:

D.N.I./C.I.F.

Domicili:

Localitat:

Codi Postal:

Telèfon / Fax:

Domicilio a efectes de notificacions:

Localitat:

Codi Postal:

Correu electrònic:

Que desitja realitzar la activitat de:

Amb emplaçament a:

I la referència cadastral del immoble és:

USOS PERMITITS AL PLA GENERAL VIGENT. (Marqueu amb una creu l'ús a què es destinarà l'activitat).
USOS DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE (Art. 42 de les Normes Urbanístiques):
ÚS DE VIVENDA
Vivenda unifamiliar
Vivenda col·lectiva
ÚS RESIDENCIAL PÚBLIC

ÚS SANITARI
Hospitals, sanatoris, clíniques, dispensaris,
consultoris, centres de salut y similars
Clíniques veterinàries y anàlegs
Centres assistencials

ÚS ADMINISTRATIU (Administració Pública)

ÚS DOCENT

ÚS D’OFICINA

ÚS ESPORTIU

ÚSO COMERCIAL
Magatzems i comerç a l’engròs
Comerç al detall

ÚS DE PROVEÏMENTS
ÚS DE CEMENTERIS

ÚS DE BARS, CAFETERÍES I RESTAURANTS

ÚS INDUSTRIAL

UÚS D’ESPECTACLES I LOCAL DE REUNIÓ
Sociocultural
Recreatiu i d’espectacles

ÚS DE GARATGE I APARCAMENT

USOS DEL SÒL NO URBANITZABLE (Article 197 apartats a y c de la Llei 5/2014 LOTUP):
Agropecuari
Forestal
Cinegètic
Explotació de pedrera, extractiva
Altres:
USOS PROVISIONALS (Art. 44 de las Normes Urbanístiques, Títol IV de la Llei 5/2014 LOTUP):
Descripció:
DATA:

_
SIGNATURA DEL SOL.LICITANT:

El Campello, a

1

Documentació necessària para la tramitació del Certificat de Compatibilitat Urbanística indicada al dors.

Les dades influïdes en esta instància seran utilitzades únicament amb la finalitat per a la que es presenta, sent tractats d’acord a la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Pers

DOCUMENTACIÓ NECESARIA PER A LA TRAMITACIÓ DEL CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT
URBANÍSTICA:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Model de sol·licitud complimentat
Referència Cadastral
Plànol de l’emplaçament de l’activitat projectada ( referit al Pla General Vigent, a escala 1:2000, amb
indicació exacta de la situació)
En el supòsit d’Autorització Ambiental Integrada, plànol referenciat de la parcel.la amb la ubicació exacta
de la instal·lació projectada, a escala adequada.
Memòria descriptiva de la instal·lació o activitat que contingui les seves característiques principals:
a. Superfície útil.
b. Potència (especificar si es major o menor de 25 kw)
c. Definir si l’activitat tindrà amenització musical.
d. Ne de Plantes que ocuparà l’activitat
e. Previsió d’usuaris i treballadors
f.
Grau de contaminació que pugui produir la instal·lació de l’activitat. Ús de substàncies
perilloses. Mesures a adoptar.
g. Gestió de residus produïts per l’activitat
Necessitat d’ús i aprofitament del sòl
a. Necessitat d’ús: i aprofitament del sòl: Conveniència de la instal·lació de l’activitat en el seu
entorn
b. Aprofitament del sòl: Distribució i destí d’ús de la superfície del sòl que va a ocupar l’activitat
(m2 de magatzem, m2 d’atenció al públic, m2 servicis higiènics, m2 vivenda, m2 garatge, m2
taller, m2 d’ocupació de via pública, etc.)
Requeriments de la instal·lació respecte als Servicis Públics essencials (aigua, clavegueram, electricitat,
gas, telecomunicacions, brosses, etc.)
Document de pagament (32,91 €) Sol·licitar al Negociat d’Apertures (en el edifici d’Urbanisme)
l’expedició del document de pagament. Una vegada abonades les taxes en l’Entitat Bancaria
Col·laboradora (Banc o Caixa d’Estalvis), es presentarà tota la documentació acompanyada de l’Exemplar
per a l’Administració de l’abonament realitzat, en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament ubicat en
C/ Alcalde Oncina Giner num. 7.

Observacions:
a)
b)

L'immoble en el qual s’ubica l’activitat, deurà disposar de la preceptiva LLICÈNCIA de PRIMERA
OCUPACIÓ.
El Certificat de Compatibilitat Urbanística es independent de qualsevol llicència o autorització exigible
en virtut de lo establert en la normativa urbanística o de ordenació de l’edificació i, en conseqüència, no
prejutja l’actuació de l’òrgan municipal competent amb motiu d’aquestes últimes autoritzacions o
llicències.

