AJUNTAMENT
SANT CARLES DE LA RÀPITA

AJUNTAMENT DE
Sant Carles de la Ràpita
(Montsià)

INSTÀNCIA

Registre Entrada núm. :
Data:

SOL·LICITUD D’INFORME DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA
El/la ..........................................................................................................., amb DNI/CIF.........................,
amb domicili a efectes de notificacions a ..................................................................................................
.................................................................., telèfon ...................................., i actuant en representació
de

...................................................................................................................,

amb

DNI/CIF..........................

EXPOSA:
Que té previst sol·licitar llicència ambiental per a la realització de l’activitat de
...........................
....................................................................................................................................................., al
......................................................................................................................................... d’aquesta
població, inclosa al codi .................... de l’ANNEX .......... , i d’acord amb el que disposa l’article
39.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats
Que té previst efectuar comunicació per l’establiment de l’activitat de ......................................
....................................................................................................................................................., al
......................................................................................................................................... d’aquesta
població, inclosa al codi .................... de l’ANNEX ............ , i d’acord amb el que disposa
l’article 52.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats

SOL·LICITA:
Que li sigui expedit l’informe de compatibilitat de l’activitat de ..........................................................
......................................................................................... al ......................................................................
................................................................................................ amb el planejament urbanístic.
Amb la present sol·licitud s’adjunta la següent documentació:
Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permet una identificació fefaent de la finca.
Referència cadastral
Memòria explicativa de l’activitat projectada amb detall de la seva naturalesa i característiques principals.
Necessitat d’ús i aprofitament del sòl i subsòl.
Requeriments de l’activitat en relació als serveis públics municipals.

Sant Carles de la Ràpita, .............. de .............................. de ...................
Firma del/la sol·licitant

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a un
fitxer automatitzat per a per tal de donar servei i resposta a la sol∙licitud que ha presentat. El responsable del fitxer és l’AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA
RÀPITA i podrà dirigir‐se a la Plaça Carles III, núm. 13 per exercir el seus drets d’accés, rectificació i cancel∙lació de les seves dades personals.
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