
DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL TRÀMIT GC0020 
OBLIGATÒRIAMENT 

 Fotografia de la façana on se situa l'activitat. 

SEGONS EL CAS 

 En edificacions obertes: Plànol d'emplaçament de la totalitat de la parcel·la i ubicació 
en l'edifici de l'activitat. 

 En el cas que l'accés no estiga en el mateix nivell que la vorera: Pla de secció amb 
referència a la via pública. 

 Quan l'activitat estiga sotmesa a llicència ambiental o comunicació ambiental 
integrada: Memòria descriptiva de la instal·lació o l'activitat, que continga les 
característiques principals 

 Document acreditatiu de la representació, si correspon. 

 Si el presentador no coincideix amb la persona interessada o el seu representant, còpia 
del document d'identitat d'aquest. 

 Dades identificatives. 
Presentació presencial:  

• Persones físiques que actuen en nom propi: Bastarà que s'identifique en l'Oficina de
Registre, exhibint l'original del seu document d'identitat (DNI, NIE)

• Representants de persones físiques: la persona representant haurà d'identificar-se en
l'oficina de Registre, exhibint l'original del seu document d'identitat i haurà d'aportar
fotocòpia del document d'identitat de la persona interessada i autorització que
acredite la representació (inclosa en la pròpia instància o Model GA0001).

Presentació electrònica: 
• Persones físiques que actuen en nom propi: No serà necessari que aporten fotocòpia

del document d'identitat.
• Representants de persones físiques: Haurà d'aportar fotocòpia del document

d'identitat de la persona interessada i document que acredite la representació (Model
GA0011).

• Persones jurídiques que s'identifiquen mitjançant certificat de representant de
persona jurídica: No serà necessari que aporten escriptura de constitució i poder de
representació.

• Representants de persones jurídiques que s'identifiquen mitjançant certificat
personal: Haurà d'aportar CIF, escriptura de constitució i poder de representació.

L'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, LPAC, defineix els subjectes obligats a relacionar-se amb 
l'administració pública de manera electrònica per a qualsevol tràmit d'un procediment. 
Recorde que l'atenció presencial en les dependències municipals requereix CITA PRÈVIA. 
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SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA 

NIF/NIE 

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
Nom  
Primer cognom  
Segon cognom Telèfon 
DADES DE LA  PERSONA REPRESENTANT (si escau, aportar document acreditatiu de la representació) 
Nom 
Primer cognom NIF/NIE 
Segon cognom Telèfon 
 

APORTA ACREDITACIÓ  
APORTADA PRÈVIAMENT:  DATA REGISTRE 

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ  Electrònica  Paper

C/av./plaça Província 
Municipi CP 
Correu @ 
En prestar el seu consentiment perquè l'Ajuntament de Gandia realitze notificació telemàtica, haurà de comparéixer electrònicament en la 
seu: gandia.sedelectronica.es, mitjançant qualsevol mitjà de signatura electrònica. 

Superfície de l’establiment (m2) 

DADES DE L’ACTIVITAT  
Nom comercial 
Tipus d’activitat 
Emplaçament 
Referència cadastral 
Breu descripció de l’activitat i altres dades rellevants 

SOL·LICITA:  
Certificat de Compatibilitat Urbanística de l’activitat indicada. 
INFORMACIÓ GENERAL 
El Certificat de Compatibilitat Urbanística és independent de la llicència urbanística o qualsevol altra llicència o autorització 
exigible, en virtut del que estableix la normativa urbanística o d’ordenació de l’edificació (art. 22.7 de la Llei 6/2014). 

CONSENTIMENTS  I PROTECCIÓ DE DADES 
 HE SIGUT INFORMAT/DA que l’Ajuntament de Gandia tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la

documentació que l’acompanya, per a la realització d’actuacions administratives. 
Informació bàsica Protecció de Dades 
Responsable Ajuntament de Gandia 
Finalitat Gestió de certificats de compatibilitat urbanística 
Legitimació Compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat. 
Destinataris Se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques. No hi ha previsió de transferència a tercers països. 
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica en la informació addicional. 
Informació addicional Protecció de Dades 
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en l’adreça següent:  

www.gandia.es/aytg/Web_php/?contenido=subapartados_woden&id_boto=513 
 

Delegada de Protecció de Dades    protecciodedades@gandia.org 96 295 98 00 

LLOC I DATA
AUTORITZACIÓ per a presentar el tràmit 
IMPRESCINDIBLE aportar còpia DNI persona interessada, en el cas 
d'autoritzar a presentar el tràmit. 
La persona interessada autoritza: 

FIRMA de la persona interessada Nom i cognoms: 
NIF: 

FIRMA de la persona autoritzada 

MODEL: GC0020 CODI SIA: 2086699 ACTUALITZACIÓ: 28/08/2020 DEPARTAMENT: URBANISME 

Sra. Alcaldessa de l’Excm. Ajuntament de Gandia 
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