Sol·licitud de certificat urbanístic

Dades del interessat/ada
Cognoms , Nom / Raó Social (*)

DNI / NIE / Passaport / CIF (*)

Adreça (*)

Data naixement

/
Població (*)

Província / País (*) (1)

CP (*)

Sexe
Home

Telèfon (*)

Correu electrònic (*)

/

Dona

Tipus de Notificació (triar una) (*)
Personal

Telemàtica

Dades de la persona representant
Cognoms, Nom

DNI / NIE / Passaport

Telèfon

Correu electrònic

Dades de la finca
Referència cadastral (*)

Tipus de finca (marcar només una) (*)
Urbana

Rústica

Dades de la finca urbana (emplenar només en el cas que la finca sigui urbana)
Carrer

Número

Bloc

Escala

Planta

Porta

Dades de la finca rústica (emplenar només en el cas que la finca sigui rústica)
Polígon

Parcel·la

Superfície finca (m2)

Tipus de certificat que es sol·licita (marqueu l’opció que correspongui)
Certificat d'aprofitament urbanístic
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Certificat de legalitat urbanística
Certificat de compatibilitat urbanística
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Dades referents a l’activitat (emplenar en el cas de sol·licitar un certificat de compatibilitat urbanística)
Descripció de l’activitat principal

Codi CCAE de l’activitat principal

Descripció de l’activitat secundària

Codi CCAE de l’activitat secundària

Normatives que regulen l’activitat (emplenar en el cas de sol·licitar un certificat de compatibilitat urbanística)
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Annex I.1

Annex I.2 A

Annex I.2 B

Annex I.3

Annex II

Annex III

Apartat:
Llei 11/2009, de 6 e juliol, de regulació administrativa dels espectacles públic i les activitats recreatives.
Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centre de culte.
Altres (Especificar):
Aplica la normativa en matèria d'accidents greus? (2)

Documents que s'adjunten (3)
Els documents a aportar en tots els casos són:
Document identificatiu de l'interessat/ada (DNI / NIE / passaport / permís de residència)
Plànol de situació de la finca (4)
En el cas de sol·licitud mitjançant un representant:
Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència) (si s'escau)
Document acreditatiu representació (poders notarials, acta d'acceptació del càrrec de tutor, o resolució judicial) (si s'escau)
En el cas d’un certificat urbanístic de compatibilitat:
Memòria descriptiva de l’activitat (5)

Documentació que obra en poder de l'ajuntament (requisits previs)
Justificant acreditatiu que s'ha realitzat el pagament de la taxa

D'acord al Nou Reglament General de Protecció de Dades, o "RGPD" (reglament UE 2016/679), el responsable de recopilar i tractar les seves dades és
l'Ajuntament d'Amposta, Pl. de l'Ajuntament 3-4, 43870-Amposta. La finalitat és la de poder prestar els serveis i gestió dels tràmits municipals. Les
dades no es cediran a tercers, excepte obligació legal. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un
escrit adreçat l’Ajuntament d'Amposta, o per email a ajuntament@amposta.cat. La inexactitud, falsedat o omissió en les dades, o la no presentació
d'aquesta, determinen la impossibilitat d'exercir l'activitat afectada des del moment en què se'n tingui constància, sense perjudici de les responsabilitats
que puguin derivar-se, (article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions)
Per a més informació pot consultar la nostra nova política de privacitat (http://www.amposta.cat/politica-de-privacitat).
Dono el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada

Data sol·licitud (dd/mm/aaaa) (*)
INS123 v03(19)

/

Lloc (*)

Signatura de la persona sol·licitant (*)

/
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(*) Camps d'entrada obligatòria

INS123 v03(19)

(1) Província/País: Indicar el país només en el cas d'adreces ubicades a fora d'Espanya. Per a la resta indicar la província.
(2) Normativa en matèria d’accidents greus:És una activitat subjecta a la legislació d’accidents greus o que tenen algunes de les
substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta legislació d’accidents greus.
(3) Documentació: Tota la documentació es presentarà tant en paper com en format digital, en format PDF, i en un únic suport.
(4) Plànol de situació: Ha de permetre identificar i situar, de forma clara, la ubicació de la finca respecte al seu entorn
(5) Memòria descriptiva de l’activitat: Signada per tècnic competent on constin les característiques principals, amb la determinació
de:
- Necessitats d’ús i aprofitament del sòl, amb descripció i distribució del terreny o solar, superfície total d’aquest, metres construïts i/o a
construir i definició dels usos detallats.
- Necessitats d’ús i l’aprofitament del subsòl.
- Requeriments de l’activitat respecte als serveis públics municipals, amb indicació de les necessitats de volum d’aigua potable, volum
d’abocaments d’aigües residuals, enlluentat públic, i volum de residus generats amb indicació de tipus, i si cal xarxa contra incendis.
Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació indubtable de la finca.
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