
 
AJUNTAMENT D'ONDA                                                     SOL·LICITUD D'INFORME DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA
www.onda.es                                                                 O CONSULTA D'UBICACIÓ D'ACTIVITATS.
                                                                                      SOLICITUD DE INFORME DE COMPATIBILIDAD  URBANÍSTICA
                                                                                      O CONSULTA DE UBICACIÓN DE ACTIVIDADES.

1. DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

1.1. Dades de la persona interessada / Datos de la persona interesada

Nom i cognoms / Nombre y apellidos NIF/CIF

1.2. Dades del/la representant / Datos del/la representante

Nom i cognoms / Nombre y apellidos NIF/CIF Relació / Relación 

1.3. Dades a efectes de notificació / Datos a efectos de notificación

Adreça / Dirección Localitat i província / Localidad y provincia CP

Telèfon / Teléfono FAX Adreça electrònica / Dirección electrónica

2. EXPOSE / EXPONGO:

Que amb la intenció d’exercir per / Que con la intención de ejercer por :      Inici /  Inicio       Modificació / Modificación 

una activitat de / una activitat de: 

en l'adreça següent  / en la siguiente dirección: 

Amb referència cadastral / Con referencia catastral: 

amb els següents metres quadrats / con los siguientes metros cuadrados 

(si  l’activitat  inclou diversos  usos  especificar  els  metres  quadrats  de cadascú /  si  la  actividad incluye varios usos
especificar los metros cuadrados de cada uno).

NECESSITE OBTENIR / NECESITO OBTENER:

Informe de compatibilitat urbanística previ a la llicència ambiental / Informe de compatibilidad urbanística previo
a la licencia ambiental.

Informe de compatibilitat urbanística previ a llicència d’obres i ambiental / Informe de compatibilidad urbanística
previo a licencia de obras y ambiental 

          Informe de compatibilitat urbanística previ a l'autorització ambiental integrada / Informe de compatibilidad 

          urbanística previo a la autorización ambiental integrada.

             Consulta d’ubicació de l’activitat / Consulta de ubicación de la actividad 

                                                                                                                                        

La documentació que cal aportar s'estableix en full annex / La documentación que debe aportar se establece en hoja 
anexa

3. SOL·LICITE / SOLICITO:
L'emissió de l'informe de compatibilitat urbanística o la consulta d’ubicació de l’activitat/  La emisión del informe de
compatibilidad urbanística o la consulta de ubicación de la actividad.

Signatura / Firma

Onda,                de/d'                                                       de

AJUNTAMENT D'ONDA / AYUNTAMIENTO DE ONDA
L'Ajuntament d'Onda guardarà secret de les dades de caràcter personal que ens heu facilitat i us garanteix l'adopció de les mesures de seguretat necessàries per a la vostra confidencialitat. Així
mateix,  us informem que teniu reconeguda la possibilitat  d'exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les vostres dades en els termes establerts en la llei
orgànica 15/1999, BOE 14/12/1999.

El Ayuntamiento de Onda guardará secreto respecto de los datos de carácter personal que nos habéis facilitado y os garantiza la adopción de las medidas de seguridad necesarias para velar por
vuestra confidencialidad. Asimismo os informamos que podéis ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre vuestros datos en los términos previstos en
la Ley orgánica 15/1999, BOE 14/12/1999.

http://www.onda.es/
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-En les activitats subjectes a llicència ambiental és preceptiva la prèvia obtenció de l'informe de compatibilitat
urbanística /  En las actividades sujetas a licencia ambiental es preceptiva la previa obtención del informe de
compatibilidad urbanística.

-En les activitats subjectes a Autorització Ambiental Integrada és preceptiva la prèvia obtenció de l'informe de
compatibilitat urbanística /  En las actividades sujetas a Autorización Ambiental Integrada es preceptiva la previa
obtención del informe de compatibilidad urbanística.

- En la resta d’activitats, l’/la interessat/da podrà presentar consultes d’ubicació de l’activitat que pretenga exercir,
a  fi  de  conéixer  les  condicions  urbanístiques  del  seu  emplaçament  i  la  compatibilitat  urbanística  amb  el
planejament municipal / En el resto de actividades, el/la interesado/a podrá presentar consultas de ubicación de la
actividad que pretenda ejercer,  al  objeto de conocer  las  condiciones urbanísticas  de su  emplazamiento y  la
compatibilidad urbanística con el planeamiento municipal.



        AJUNTAMENT D'ONDA                              DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A LA SOL·LICITUD
        www.onda.es                               D'INFORME DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA

                O CONSULTA D'UBICACIÓ D'ACTIVITATS.
  DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A LA SOLICITUD DE

    INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA O CONSULTA
               DE UBICACIÓN DE ACTIVIDADES. 

A) INFORME DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA  PREVI A LLICÈNCIA AMBIENTAL O A LLICÈNCIA
D'OBRES  I  AMBIENTAL  /  INFORME  DE  COMPATIBILIDAD  URBANÍSTICA  PREVIO  A  LICENCIA
AMBIENTAL O A LICENCIA DE OBRAS Y AMBIENTAL

      Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i del seu representant legal, si és el cas / Fotocopia del DNI
de la persona solicitante y de su representante legal, en su caso. 

     En el cas de ser una societat la sol·licitant, fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat i dels
poders dels/de les representants / En el caso de ser una sociedad la solicitante, fotocopia de la escritura de
constitución de la sociedad y de los poderes de los/las representantes.

     En el cas que les persones sol·licitants estigueren constituïdes en comunitat de béns, còpia del document
constitutiu de la comunitat, subscrivint la sol·licitud la totalitat dels/de les membres de la comunitat o els que
ostenten la representació d'aquesta, sempre que acrediten la seua representació /  En el caso de que las
personas solicitantes estuvieran constituidas en comunidad de bienes, copia del documento constitutivo de
dicha comunidad, suscribiendo la solicitud la totalidad de los/las miembros de la comunidad o quienes
ostenten la representación de ésta, siempre que acrediten dicha representación. 

      Plànol d’emplaçament en què quede clarament identificada la ubicació concreta on pretenga instal·lar-se
l’activitat superposat al PGOU, acotat amb separació de límits i reculada realitzat a escala 1:1000 o inferior. /
Plano de emplazamiento en el que quede claramente identificada la ubicación concreta donde pretenda
instalarse la actividad, supuerpuesto al PGOU, acotado con separación de lindes y retranqueo, realizado a
escala 1:1000 o inferior.

En activitats industrials o semblants, a més / En actividades industriales o similares,
además: 

   Memòria tècnica  descriptiva  de  la  instal·lació  o  activitat  que  especifique  la  seua  naturalesa  i
característiques principals (una còpia en paper i una còpia en suport digital) / Memòria técnica descriptiva de
la instalación o actividad que especifique su naturaleza y características principales (una copia en papel y
una copia en soporte digital)

     Necessitat d’ús i aprofitament del sòl, en el cas que es tracte de sòl no urbanitzable / Necesidad de uso y
aprovechamiento del suelo, en el caso de que se trate de suelo no urbanizable.

    Requeriments de la instal·lació respecte als serveis públics essencials / Requerimientos de la instalación
respecto a los servicios públicos esenciales.

B)  INFORME  DE  COMPATIBILITAT  URBANÍSTICA  PREVI  A  AUTORITZACIÓ  AMBIENTAL
INTEGRADA  /  INFORME  DE  COMPATIBILIDAD  URBANÍSTICA  PREVIO  A  AUTORIZACIÓN
AMBIENTAL INTEGRADA

     Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i del seu representant legal, si és el cas / Fotocopia del DNI
de la persona solicitante y de su representante legal, en su caso. 

    En el cas de ser una societat la sol·licitant, fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat i dels
poders dels/de les representants / En el caso de ser una sociedad la solicitante, fotocopia de la escritura de
constitución de la sociedad y de los poderes de los/las representantes.

     En el cas que les persones sol·licitants estigueren constituïdes en comunitat de béns, còpia del document
constitutiu  de  la  comunitat,  subscrivint  la  sol·licitud  la  totalitat  de  la  comunitat  o  els  que  ostenten  la
representació d'aquesta, sempre que acrediten la seua representació /  En el caso de que las personas
solicitantes estuvieran constituidas en comunidad de bienes,  copia  del  documento constitutivo  de dicha
comunidad, suscribiendo la solicitud la totalidad de la comunidad o quienes ostenten la representación de
esta, siempre que acrediten dicha representación.

http://www.onda.es/


     AJUNTAMENT D'ONDA                             DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A LA SOL·LICITUD
      www.onda.es                               D'INFORME DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA

                O CONSULTA D'UBICACIÓ.
  DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A LA SOLICITUD DE

    INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA O CONSULTA
                DE UBICACIÓN. 

      Plànol d’emplaçament on quede clarament identificada la ubicació concreta on pretenga instal·lar-se
l’activitat superposat al PGOU, acotat amb separació de límits i reculada realitzat a escala 1:1000 o inferior  /
Plano de emplazamiento en el que quede claramente identificada la ubicación concreta donde pretenda
instalarse la actividad supuerpuesto al PGOU, acotado con separación de lindes y retranqueo, realizado a
escala 1:1000 o inferior.

    Plànol georeferenciat on figure la totalitat de la parcel·la ocupada per la instal·lació projectada / Plano
georeferenciado donde figure la totalidad de la parcela ocupada por la instalación proyectada.

   Memòria  tècnica  descriptiva  de  la  instal·lació  o  activitat  que  especifique  la  seua  naturalesa  i
característiques principals (una còpia en paper i una còpia en suport digital) / Memoria técnica descriptiva de
la instalación o actividad que especifique su naturaleza y características principales  (una copia en papel y
una copia en soporte digital)

      Necessitat d’ús i aprofitament del sòl / Necesidad de uso y aprovechamiento del suelo.

      Requeriments de la instal·lació respecte als serveis públics essencials / Requerimientos de la instalación
respecto a los servicios públicos esenciales.

      Justificant del pagament de les taxes / Justificante del pago de las tasas.

C)  CONSULTES D’UBICACIÓ / CONSULTAS DE UBICACIÓN

      Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i del seu representant legal, si és el cas / Fotocopia del DNI
de la persona solicitante y de su representante legal, en su caso. 

     En cas de ser una societat la sol·licitant, fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat i dels
poders dels/de les representants / En el caso de ser una sociedad la solicitante, fotocopia de la escritura de
constitución de la sociedad y de los poderes de los/las representantes.

     En cas que les persones sol·licitants estigueren constituïdes en comunitat de béns, còpia del document
constitutiu de la comunitat, subscrivint la sol·licitud la totalitat dels/de les membres de la comunitat o els que
ostenten la representació d'aquesta, sempre que acrediten la seua representació /  En el caso de que las
personas solicitantes estuvieran constituidas en comunidad de bienes, copia del contrato constitutivo de
dicha comunidad, suscribiendo la solicitud la totalidad de los/las miembros de la comunidad o quienes
ostenten la representación de esta, siempre que acrediten dicha representación. 

    Plànol d’emplaçament on quede clarament identificada la ubicació concreta on pretenga instal·lar-se
l’activitat superposat al PGOU, acotat amb separació de límits i reculada, realitzat a escala 1:1000 o inferior /
Plano de emplazamiento en el que quede claramente identificada la ubicación concreta donde pretenda
instalarse la actividad, superpuesto al PGOU, acotado con separación de lindes y retranqueo, realizado a
escala 1:1000 o inferior.

     Memòria no tècnica de l’activitat, descriptiva de les característiques d'aquesta / Memoria no técnica de la
actividad, descriptiva de las características de la misma.

     Justificant del pagament de les taxes / Justificante del pago de las tasas.

http://www.onda.es/
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