Ajuntament de Miramar

REF: CAM-01

CAM-

Sol·licitud Certificat Compatibilitat Urbanística i Autorizació d'Instalació d'Activitat.
Solicitud Certificado de Compatibilidad Urbanística y Autorización de instalación de Actividad
DADES DEL SOL·LICITANT / Datos del Solicitante
COGNOMS / Apellidos

NOM / Nombre
DNI:
CP:

ADREÇA / Dirección
MUNICIPI / Municipio

PROVÍNCIA / Provincia

TEL-1

TEL-2

DADES DEL REPRESENTANT / Datos del representante
NOM / Nombre
DNI:
CP:

COGNOMS / Apellidos
ADREÇA / Dirección
MUNICIPI / Municipio

PROVÍNCIA / Provincia

TEL-1

TEL-2

EXPOSA / Expone
Que estant interessat a desenvolupar en el terme
municipal de Miramar l'activitat de

Que estando interesado en desarrollar en el
término municipal de Miramar la actividad de

AMB EL NOM / Con el nombre
EN LA SEGÜENT UBICACIÓ / En la siguiente ubicación:
AMB REFERÈNCIA CADASTRAL / Con referencia catastral:
, d'acord amb el previst en l'article 70 i següents del
Decret 127/2006, de 15 de setembre, de
desenvolupament de la Llei 2/2006, de Prevenció de la
Contaminació i Qualitat Ambiental.

, de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 y
siguientes del Decreto 127/2006, de 15 de
septiembre, de desarrollo de la Ley 2/2006, de
Prevención de la Contaminación y Calidad

SOL·LICITA / Solicita
PRIMER.- S'emeta per l'Ajuntament CERTIFICAT DE
COMPATIBILITAT URBANÍSTICA de l'activitat l'exercici
de la qual es pretén en el lloc assenyalat amb la
normativa urbanística d'aquest municipi, per al que
s'adjunta la següent documentació:

PRIMERO.- Se emita por el Ayuntamiento
CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD
URBANÍSTICA de la actividad cuyo ejercicio se
pretende en el lugar señalado con la normativa
urbanística de este municipio, para lo que se
adjunta la siguiente documentación:

a) Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada
b) Memòria descriptiva de la instal·lació o activitat que
continga les seves característiques especials.
c) Necessitat d'ús i aprofitament del sòl
d) Requeriments de la instal·lació respecte als serveis
públics essencials.
SEGON.- AUTORITZACIÓ per a la INSTAL·LACIÓ DE
L'ACTIVITAT descrita

a) Plano de emplazamiento de la actividad
proyectada.
b) Memoria descriptiva de la instalación o actividad
que contenga sus características especiales.
c) Necesidad de uso y aprovechamiento del suelo.
d) Requerimientos de la instalación respecto a los
servicios públicos esenciales.
SEGUNDO.- AUTORIZACIÓN para la
INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD descrita.

MIRAMAR A
SIGNAT / Firmado:

Sr. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MIRMAR

SEGELL / Sello:

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MIRAMAR
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