SOLꞏLICITUD DE
COMPATIBILITAT
URBANÍSTICA

Mod. 0319.C.2
DADES DE LA PERSONA SOLꞏLICITANT
Cognoms i nom o raó social

DNI/NIF/CIF/NIE/Passaport

Adreça (carrer, avinguda, plaça…)

Número

Codi postal

Província

Població

Notificació telemàtica

Tel. avisos SMS

Bloc

Portal

Escala

Planta

Porta

Adreça de correu electrònic


DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Cognoms i nom o raó social

DNI/NIF/CIF/NIE/ Passaport

Adreça (carrer, avinguda, plaça…)

Número

Codi postal

Província

Població

Notificació telemàtica

Tel. avisos SMS

Bloc

Portal

Escala

Planta

Porta

Adreça de correu electrònic


DADES DE L’ACTIVITAT PROPOSADA
Emplaçament
Referència cadastral
Descripció
L’activitat requereix realització d’obres:
SÍ  / NO (Marqueu el que siga procedent)

AUTORITZACIÓ PER A CONSULTA DE DADES O DOCUMENTS A L’AJUNTAMENT DE DÉNIA
D'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
si no manifesta cap oposició expressa, entenem que la persona interessada ha autoritzat l’Ajuntament perquè per mitjans electrònics, duga a
terme la consulta de les dades següents:
DOCUMENTS

ORGANISMES

Consulta de dades d’identitat

Direcció General de Policia

 DENEGUE expressament el meu consentiment perquè l’Ajuntament de Dénia obtinga de forma directa aquestes dades. En aquest cas,
haurà d'aportar electrònicament o presencial els certificats requerits.

EXPOSA
Segons el que disposa l’art. 22 de la llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats de la
Comunitat Valenciana, que estableix: “Amb caràcter previ a la presentació de la solꞏlicitud o formulació dels instruments d’intervenció ambiental
regulats en aquesta llei és preceptiu solꞏlicitar de l’Ajuntament del municipi en què s’ubicarà la instalꞏlació, l’expedició d’un informe acreditatiu
de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si escau, amb les ordenances municipals relatives a aquest”.

SOLꞏLICITA
Informe urbanístic municipal que consisteix en un certificat de compatibilitat urbanística de l’activitat / instalꞏlació més amunt
indicada.
Dénia,

de

de

Signatura
La informació sobre el tractament de dades de caràcter personal es troba disponible en última pàgina d'aquest formulari i en
la pàgina web https://oac.denia.es/es/ajuda/oac/rgpd.aspx
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SOLꞏLICITUD DE
COMPATIBILITAT
URBANÍSTICA

Mod. 0319.C.2
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
A.

DOCUMENTACIÓ QUE S'AUTORITZA A DEMANAR PER L'AJUNTAMENT


B.

DNI, NIE, passaport, permís de residència de la persona solꞏlicitant

DOCUMENTACIÓ QUE NECESSÀRIAMENT HAURÀ D'APORTAR L'ADJUDICATARI:











Carta de pagament de la taxa per expedició de certificat.
Si la persona que solꞏlicita la llicència fóra una persona jurídica (societat o comunitat de béns), caldrà aportar la fotocòpia de
l’escriptura de constitució de la societat o contracte de constitució de la comunitat de béns, fotocòpia del CIF i fotocòpia del
NIF/DNI de la persona o persones que la representen legalment, que acrediten aquesta representació.
En el cas de representació de la persona solꞏlicitant (una altra persona particular, un tècnic, etc), caldrà acreditar la
representació en els termes indicats en la Llei 39/2015.
Plànol d’emplaçament del local o solar, referit a ordenació estructural del Pla General vigent (E 1/10.000).
Plànol d’emplaçament del local o solar, referit al plànol d’ordenació detallat del P.G. o Pla Parcial si estiguera en sòl urbanitzable
ordenat detalladament (E 1/2000).
Plànols de situació referits a la cartografia municipal i al parcelꞏlari cadastral (E 1/500).
En el seu cas, plànol o croquis de planta i secció del local i de l’emplaçament en la parcelꞏla o edifici.
Projecte bàsic o memòria descriptiva de la instalꞏlació o activitat que continga les seues característiques principals.
Necessitat d’ús i aprofitament del sòl.
Requeriments de la instalꞏlació respecte als serveis públics essencials.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Responsable del tractament

Ajuntament de Dénia
Adreça: plaça de la Constitució, 10, 03700 Dénia

Domicili del responsable

CIF: P0306300E
Correu electrònic: rpd@ayto-denia.es
Telèfon: 965780100
Vosté pot contactar amb el delegat de protecció de dades (DPD) mitjançant:

Delegat de protecció de dades

Finalitats
Conservació de les dades




Correu electrònic: dpd@ayto-denia.es
Correu ordinari: carta dirigida al DPD – Plaça de la Constitució, 10. 03700 Dénia

La finalitat d’aquest tractament és la solꞏlicitud de compatibilitat urbanística.
Les seues dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments
aplicables a la conservació d'informació per part de l'Administració pública.
Consentiment de la persona interessada.

Legitimació / Bases jurídiques

Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament. Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i
autonòmica reguladora del règim local.
Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana
Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics
RD 143/2015 d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010,
de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

Destinataris de les seues dades

Drets

Les seues dades podran ser comunicades a les entitats públiques i/o privades competents o necessàries per a la
tramitació de la seua solꞏlicitud.
Vosté pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (si
escau) retirada del consentiment prestat. Així mateix, pot dirigir-se a l'autoritat de control per a reclamar els seus
drets.
Per a exercir aquests drets, ha de dirigir una solꞏlicitud a l'Ajuntament de Dénia, registre d'entrada, plaça de la
Constitució, 10, 03700 Dénia, indicant “responsable de protecció de dades”.
Aquesta solꞏlicitud pot realitzar-la mitjançant:
(1).
Correu ordinari. La solꞏlicitud ha de dirigir-se a l'adreça indicada en l'epígraf “domicili del responsable” en
aquest mateix document.
(2).
Correu electrònic. Dirigit al responsable de protecció de dades, les dades de contacte del qual estan en
l'epígraf “responsable del tractament” en aquest mateix document.
En tots els casos, l'Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades. Per a aquesta verificació, pot
triar entre aquestes dues opcions:
(1).
Aportar fotocòpia d'un document acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, passaport).
(2).
Expressar el seu consentiment perquè l'Ajuntament puga verificar la seua identitat de forma telemàtica, per
a això ha d'indicar el seu nom i cognoms, el tipus de document per a la consulta (DNI, NIE, Passaport) i el
seu número. En cas que els serveis telemàtics no estiguen disponibles, haurà d'aportar fotocòpia del
document acreditatiu de la seua identitat.
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