Espai reservat per al registre d’entrada / Espacio reservado
para el registro de entrada

AJUNTAMENT DE MUSEROS
Plaça del Castell, 1
46136 Museros
Telèfon 961441680 Fax 961444830
www. ajunt-museros.com

SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social
Domicili complet a efecte de notificacions / Domicilio completo a efecto de
notificaciones
Municipi / Municipio

Província / Provincia

NIF / CIF
CP

Telèfon i fax / Teléfono y Correu electrònic / Correo
fax
electrónico

DADES DE LA SOL·LICITUD / DATOS DE LA SOLICITUD
Emplaçament / Emplazamiento
Ús del local o parcel·la / Uso del local o parcela

DOCUMENTS ADJUNTATS / DOCUMENTOS ADJUNTADOS
▪ Plànol georeferenciat en el qual figure la totalitat de la parcel·la ocupada per la instal·lació i
projectada. Escala 1:1000 / Plano georeferenciado donde figure la totalidad de la parcela ocupada
por la instalación proyectada. Escala 1:1000.
▪ Plànol de l’emplaçament de les Normes subsidiàries de Museros / Plano de emplazamiento de las
Normas subsidiarias de Museros.
▪ Plànols de secció; d’alçada i planta, i de tancats. / Planos de sección; alzado y planta, y acotados.
▪ Memòria descriptiva de l’activitat projectada que explicite la seua naturalesa i característiques
principals. / Memoria descriptiva la actividad proyectada que explicite su naturaleza y características
principales.
▪ Necessitats d’ús i aprofitament del sòl. / Necesidades de uso y aprovechamiento del suelo.
▪ Requeriments de la instal·lació dels serveis públics municipals. / Requerimientos de la instalación de
los servicios públicos municipales.
▪ Justificant del pagament de la taxa de 31,25 €. El pagament es realitzarà en qualsevol entitat de la
població, mitjançant ingrés o transferència, al compte de l’Ajuntament de Museros. / Justificante del
pago de la tasa de 31,25 €. El pago podrá realizarse en cualquier entidad bancaria de la población,
mediante ingreso o transferencia, a la cuenta del Ayuntamiento de Museros.
▪ Per a l’exercici de l’activitat, hauran d’aportar la llicència de primera ocupació, si és obra nova, i de
segona, si és obra existent, d’acord amb la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d’ordenació i
foment de la qualitat de l’edificació (LOFCE). Si no es té, caldrà sol·licitar-la a l’Àrea d’Urbanisme. /
Para el ejercicio de la actividad, deberán aportar licencia municipal de primera ocupación en el caso
de obra nueva, y de segunda, en el caso de obra existente, de conformidad con la Ley 3/2004, de 30
de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE). En el
caso de no tenerla, deberá solicitarla en el Área de Urbanismo.
SOL·LICITA EL CORRESPONENT CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA / SOLICITA EL
CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA
La persona sol·licitant / La persona solicitante
Museros,
de / d’
de

SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS
SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE MUSEROS

