Registre d’entrada / Registro de entrada

SOL·LICITUD D’INFORME URBANÍSTIC MUNICIPAL
SOLICITUD DE INFORME URBANÍSTICO MUNICIPAL
Comunicació d’Activitat Innòcua / Comunicación de Actividad Inocua
Declaració Responsable Ambiental / Declaración Responsable Ambiental
Llicència Ambiental / Licencia Ambiental
Autorització Ambiental Integrada / Autorización Ambiental Integrada

SOL·LICITANT / SOLICITANTE
Cognoms:
Apellidos:
Nom:
Nombre:
Domicili a efectes de notificacions:
Domicilio a efectos de notificación:
Municipi:
Municipio:
Adreça electrònica:
Correo electrónico:
En representació de:
En representación de:

DNI / NIE / Passaport:
DNI / NIE / Passaporte:

Codi Postal:
Codi Postal:
Telèfon:
Teléfono:
Número CIF:
Número CIF:

EXPOSA / EXPONE
Que desitja exercir l’activitat següent:
Que desea ejercer la siguiente actividad:
Emplaçament:
Emplazamiento:

Referència Cadastral:
Referencia Catastral:

DOCUMENTS QUE S´ADJUNTEN / DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
Memòria descriptiva de l’activitat que continga característiques principals, la necessitat d’ús i l’aprofitament del sòl, i els requeriments de la
instal·lació respecte a serveis públics essencials.
Memoria descriptiva de la actividad que contenga características principales, necesidad de uso y aprovechamiento del suelo, y requerimientos de la
instalación respecto a servicios públicos esenciales.
Document acreditatiu que indique l’emplaçament exacte del local en què es pretén situar l’activitat, on s’especifique la referència cadastral,
a més de la seua identificació clara respecte a la via pública i l’immoble (núm., acc., etc.) amb un gràfic de l’emplaçament. En cas d’Autorització
Ambiental Integrada, plànol georeferenciat.
Documento acreditativo que indique el emplazamiento exacto del local en que se pretende ubicar la actividad, especificando su referencia catastral,
además de su identificación clara respecto a la vía pública y el inmueble (núm, acc., etc.) con gráfico del emplazamiento de la actividad proyectada.
En caso de Autorización Ambiental Integrada, plano georreferenciado.
Liquidació de la taxa per informes urbanístics.
Liquidación de la tasa por informes urbanísticos.
Document de identitad i/o Poders de Representació.
Documento de identidad y/o Poderes de Representación.

SOL·LICITA / SOLICITA
Que es tinga per presentada aquesta sol·licitud amb la documentació
corresponent i es tinga per formulada als efectes previstos en la
normativa vigent.
Que se tenga por presentada esta solicitud con la documentación
correspondiente, y se tenga formulada a los efectos previstos en la
normativa vigente.

FIRMA DE LA PERSONA SOL·LICITANT/
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE
Quart de Poblet,

d

de 20

Les dades facilitades en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Quart de Poblet (València) i podran ser utilitzades pel titular del fitxer en l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències.
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caracter Personal podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit davant l’Ajuntament de Quart de Poblet (València)
Los datos facilitados en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados del Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valencia) y podrán ser utilizados por el titular del fichero en el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Caracter Personal usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito ante el Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valencia)

SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET
Pl. País Valencià, 1 – 46930 Quart de Poblet (València) – Tel. 96 1536210 – Fax: 961521312 – ciutada@quartdepoblet.org

TRÀMIT PROCEDIMENTAL
1. L’informe urbanístic municipal acreditatiu de la compatibilitat de la instal·lació amb el planejament urbanístic i, si escau, amb
les ordenances municipals relatius a aquest, és previ i preceptiu a la presentació de la sol·licitud o formulació dels instruments
d’intervenció ambiental regulats en la Llei 6/2014, de 25 de juliol de la Generalitat de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental
d’Activitats a la Comunitat Valenciana.
Els instruments ambientals son els següents:
a) Autorització Ambiental Integrada per a les activitats incloses en el seu Annex I.
b) Llicència Ambiental per a les activitats no sotmeses a Autorització Ambiental Integrada i que figuren en el seu Annex II.
c) Declaració Responsable Ambiental per a les activitats que, atenent a la seua escassa incidència ambiental, no estiguen
sotmeses al règim d’Autorització Ambiental Integrada, ni al de Llicència Ambiental i que incomplisquen alguna de les
condicions establertes en el seu Annex III.
d) Comunicació d’Activitats Innòcues per a les activitats sense incidència ambiental en tant que complisquen totes les
condicions establertes en el seu Annex III.
2. El termini màxim d’emissió de l’informe urbanístic municipal des de la seua sol·licitud serà d’un mes. Si es negatiu, serà
vinculant. Si no s’emet en termini, se’n podrà presentar una còpia de la petició juntament amb la sol·licitud o formulació de
l’instrument d’intervenció ambiental corresponent.
3. L’informe urbanístic municipal previst en la Llei 6/2014, no es requereix per a les activitats incloses al catàleg annex a la Llei
14/2010, de 3 de desembre, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públic, perquè han quedat excloses de
l’àmbit d’aplicació, d’acord amb l’apartat 4 de l’article 3 de la Llei 6/2014.
TRAMITE PROCEDIMENTAL
1. El informe urbanístico municipal acreditativo de la compatibilidad de la instalación con el planeamiento urbanístico y, en su
caso, con las ordenanzas municipales relativos al mismo, es previo y preceptivo a la presentación de la solicitud o formulación de
los instrumentos de intervención ambiental regulados en la Ley 6/2014, de 25 de julio de la Generalitat de Prevención, Calidad y
Control Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana.
Los instrumentos ambientales son los siguientes:
a) Autorización Ambiental Integrada para las actividades incluidas en su Anexo I.
b) Licencia Ambiental para las actividades no sometidas a Autorización Ambiental Integrada y que figuren en su Anexo II.
c) Declaración Responsable Ambiental para las actividades que, atendiendo a su escasa incidencia ambiental, no estén
sometidas al régimen de Autorización Ambiental Integrada, ni al de Licencia Ambiental y que incumplan alguna de las
condiciones establecidas en el Anexo III.
d) Comunicación de Actividades Inocuas para las actividades sin incidencia ambiental en cuanto que cumplan todas las
condiciones establecidas en su Anexo III.
2. El plazo máximo de emisión del informe urbanístico municipal desde su solicitud será de un mes. En caso de ser negativo será
vinculante. En el caso de que no se emitiera en plazo podrá, presentarse copia de su petición, junto con la solicitud o formulación
del instrumento de intervención ambiental correspondiente.
3. El informe urbanístico municipal previsto en la Ley 6/2014 no se requiere para las actividades incluidas en el catálogo anexo
a la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, al quedar
excluidas del ámbito de aplicación, conforme al apartado 4 del articulo 3 de la Ley 6/2014.

SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET
Pl. País Valencià, 1 – 46930 Quart de Poblet (València) – Tel. 96 1536210 – Fax: 961521312 – ciutada@quartdepoblet.org

