SOL·LICITUD CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT
URBANÍSTICA

________________________________________________, major d’edat, amb DNI núm.
______________________,
domiciliat
a
efectes
de
notificacions,
al
carrer
_____________________________________, núm. ______, pis ___, porta ____, districte
postal _______, del municipi de ____________________________________________.

Ajuntament d’Alguaire · Plaça Església,21 · 25125 Alguaire · tel. 973756006 fax. 973756837 · ajuntament@alguaire.cat

EXPOSA:
1. Que actua en nom i representació de _____________________________, la qual disposa
de NIF núm. __________________, i té fixat el seu domicili social al carrer
_____________________________, núm. _______, districte postal ________, del municipi de
___________________.
2. Que, a efectes d’acreditar la representació de la societat esmentada anteriorment,
acompanya la corresponent escriptura de poders, de la qual se n’adjunta còpia autenticada pel
propi Registre General d’aquest ajuntament.
3. Que la societat / El Sr/Sra. _____________________________, té intenció d’instal·lar-se en
aquest terme municipal; concretament als terrenys, finca o local, ubicats al carrer
_________________________, núm. ________. I tot això, amb la finalitat de dur a terme
l’activitat consistent en _________________________________________________.
4. Que per a realitzar l’activitat:
no és necessita llicència d’obres
prèvia de la llicència d’obres corresponent.

caldrà l’obtenció

5. Que amb la finalitat de sol·licitar
autorització ambiental / llicència ambiental /
permís
municipal ambiental, per a l’activitat esmentada al paràgraf anterior, qui subscriu, en la
representació que ostenta, necessita obtenir prèviament, de la corporació municipal que
presidiu, el certificat de compatibilitat de la dita activitat amb el planejament urbanístic d’aquest
terme municipal. Amb aquesta finalitat s’adjunten al present escrit els documents que
especifica l’art. 39 de l’ordenança reguladora de la intervenció integral de l’Administració
municipal en les activitats i instal·lacions, següents:
a) Plànol emplaçament susceptible de permetre que l’Ajuntament identifiqui correctament la
finca on es pretén emplaçar l’activitat.
b) Memòria descriptiva de l’activitat projectada, a través de la qual s’expliciten la seva
naturalesa i llurs principals característiques.
c) Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i subsòl.
d) Requeriments de l’activitat en relació als serveis públics municipals.
I en conseqüència,
SOL ·LICITA:
Li sigui lliurat el certificat de compatibilitat urbanística esmentat al cos del present escrit.
_____________________, ______ d ___________________ de 20

.

De conformitat amb l’article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, la persona sotasignant resta assabentada que el termini màxim de resolució del procediment d’autorització d’obres menors és d’1 mes a comptar des de la data
de presentació de la sol•licitud en el registre general de l’Ajuntament i que el sentit del silenci administratiu és positiu, si bé, en cap cas s’adquiriran facultats relatives al domini públic o al
servei públic, així com tampoc facultats en contra de les prescripcions de la legislació i del planejament urbanístic.
D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que subministreu, incloent la vostra adreça de
correu electrònic, s’incorporaran al fitxer automatitzat, del qual l’Ajuntament d’Alguaire és responsable, i seran objecte de tractament per a la finalitat exclusiva de gestió i administració de
llicències d’obres i activitats del municipi. Les dades personals només seran cedides als òrgans judicials o a autoritats administratives, si una llei ho estableix preceptivament, o a altres
administracions per a l’exercici de les mateixes competències, segons allò establert a l’article 21 de la LOPD i la resta de legislació aplicable. Podeu exercir els drets d’oposició, accés,
rectificació i cancel•lació que legalment us corresponen dirigint-vos a les oficines de l’Ajuntament d’Alguaire o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Església 21, 25125 d’Alguaire.
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