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 DADES DEL SOL·LICITANT:

 Nom i Cognoms:

 DNI/CIF:  Telèfon:

 Adreça:  C.P:

 Població:  Provincia:

 Correu electrònic:

 En representació de:  DNI/CIF:

Autoritze expressament a l'Ajuntament de Picanya a enviar a l'adreça de correu electrònic dalt assenyalada, les notificacions que hagen de practicar-me en els
expedients en què siga part o puga tindre un interés legítim, amb plens efectes jurídics com disposa l'art. 59.3 de la Llei 30/92 L.R.J.-P.A.C.

 EXPOSE: 
  
Que per tal de sol·licitar l'alta de la instal·lació/activitat que a continuació es detalla:

Signatura

Picanya, de de 

Activitat:

Emplaçament
C/Pl/Avda.: nº: Planta: Porta:

Referència Cadastral:

Règim d'Intervenció Ambiental:

 I per tot allò DEMANE: 
  
Certificat de compatibilitat urbanística per a la instal·lació/activitat descrita. 
 

Documentació a aportar: 
 
 
             

Justificant de pagament de les taxes corresponents.
Memòria descriptiva de la instal·lació o activitat que continga les seues característiques principals.
Necessitat ús i aprofitament del sòl.
Requeriments de la instal·lació respecte als serveis públics essencials. (ART. 52)
Plànol de l’emplaçament de l’activitat projectada

 Llicència Ambiental  Declaració Responsable Ambiental  Comunicació Activitat Innòcua
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