
 
AJUNTAMENT D’ALBALAT DE LA RIBERA 
plaça de la Cort, 1 – 46687 
tel. 962490500 – FAX 962492012 
albalatdelaribera.es 

 
SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA 

1. Dades del sol·licitant 
Nom i cognoms          DNI 
 

en representació de         DNI / NIF/ CIF   
 

domicili       localitat / codi postal  
 

emplaçament activitat      
 

telèfon   fax   e-mail 
 
Expose que prèviament a la tramitació de comunicació ambiental o llicència ambiental en compliment dels articles 65 i 
47 de la Llei 2/2006, del 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, s’haurà de sol·licitar el 
certificat de compatibilitat urbanística, que indicarà la compatibilitat o incompatibilitat de l’activitat a implantar amb les 
ordenances municipals i el planejament urbanístic . La llei esmentada es desenvolupa mitjançant el Decret 127/2006, 
del 15 de setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, el qual indica que per a l’obtenció del certificat de 
compatibilitat urbanística cal aportar la següent informació: 
 

1.Plànol d’emplaçament de l’activitat a implantar. 
2 Memòria descriptiva general de la instal·lació o activitat: 

2.1Tipus d’activitat a desenvolupar 
Indústria de  
 

Magatzem de  
 

Establiment públic per a  
 

Altres 
2.2 Superfície a ocupar per l’activitat: _________ m² 
2.3 Plantes a ocupar per l’activitat en l’edifici (Planta baixa, planta 1ª, ...) ___________________ 
2.4Materials a manipular 

_________________ kg  _________________ kg 
_________________ kg  _________________ kg 
_________________ m³  _________________ m³ 

2.5 Maquinària a utilitzar 
màquina  potència  combustible  
màquina  potència  combustible  
màquina  potència  combustible  
màquina  potència  combustible  
màquina  potència  combustible  
màquina  potència  combustible  

Potència en kw o cv. Combustible: energia elèctrica, gasoil, gas, etc. 
2.6 Número mitjà anual de persones a ocupar: ________ 
2.7 Serveis exteriors necessaris per al funcionament de l’activitat (clavegueram, retirada de residus, etc): 
______________________________________________________________ 
 
Per tant sol·licite el certificat de compatibilitat urbanística de l’activitat descrita.  
Albalat de la Ribera, __ de/d’ ___________ de 201__. 
 
 
 
 
 [signat] ________________________________________ 
 
Quede assabentat que aquesta sol·licitud exercita el dret de petició. En transcórrer tres mesos des de la seua presentació sense que s’haja notificat resolució expressa, podrà entendre’s denegada per silenci 
administratiu, als sols efectes de permetre la interposició del recurs administratiu o contenciós-administratiu que correspon, conforme a allò disposat en l’article 43, apartats 2 i 3, de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, 
Reguladora del Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la nova redacció aprovada per la lleu 4/1999. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que en omplir la present instància suposa l’acceptació expressa del fet que les seues dades seran 
incorporades en un fitxer automatitzat, el responsable del qual és l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera, qui que podrà utilitzar-les per a fins propis de l’administració. 
Podrà exercir els seus drets d’accés , rectificació i cancel·lació  per mitjà d’escit adjuntant una fotocòpia del seu DNI, dirigit a la Secretaria General de l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera-  

 
Sr. alcalde de l’Ajuntament de la Vila 
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