
 AJUNTAMENT Plaça Espanya, 9 

 DE  Tel. (964) 41 50 70 

 SANTA MAGDALENA 

 DE PULPIS 

 

A L’IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT 

SOL·LICITUT DE LLICÈNCIA AMBIENTAL 
 

 

Sol·licitant: 

Nom i cognoms o raó social: 

__________________________________________________________________________ 

Domicili:___________________________ nº________ - C.Postal:_________ - 

Població:______________________ 

DNI, NIE o NIF nº: ________________________ 

Telèfon:_______________________Fax:____________________ 

Representant: 

Nom i cognoms: 

____________________________________________________________________________ 

Domicili:___________________________ nº________ - C.Postal:______  

Població:____________________ 

DNI nº: _____________________________ 

Telèfon:___________________________Fax:____________________ 

Activitat a desenvolupar i el seu emplaçament: 

Activitat ___________________________________________________________________ 

Via pública o paratge: 

_______________________________________________________________nº __________ 

 

Documents que s’han d’adjuntar a la present sol·licitut de llicència ambiental: 

(Senyale amb una X las casilles corresponents) 

 1. Certificat de compatibilitat urbanística del projecte perquè es sol·licita la llicència, amb el 

plantejament urbanístic i amb les ordenances municipals que, previament a la presentació d’esta 

sol·licitut, s’han de sol·licitar i obtindre d’este Ajuntament.  

Podrà presentar-se esta sol·licitut sense adjuntar el certificat, en el cas que des de la data de 

petició del certificat hagen passat 30 dies sense que haja segut expedit, en aquest cas s’haurà 

d’adjuntar una fotocòpia de l’escrit que es va presentar sol·licitant aquest certificat. 

 

 2. Fotocòpia del DNI, NIE o CIF del sol·licitant. 

 

 3. En el seu cas, fotocòpia del DNI del representant. 

 

 4. En el seu cas, fotocòpia del document públic acreditatiu de la representació. 

 

 5. Relació de noms, cognoms i domicilis dels veïns limítrofs a l’immoble on es projecta instal·lar 

l’activitat (entrant a la dreta, esquerra i fons, així com dels situats damunt i davall de l’activitat, si els 

hi haviguera, i d’aquells altres ubicats en front, quan el carrer siga d’ample no superior a 5 metres), 

subscrita pel sol·licitant o, en el seu cas, pel seu representant. Si 



 es tracta d’edificis en règim de propietat horitzontal, nom, cognoms i domicili  del president de la 

comunitat de propietaris de l’edifici. 

 

 6. Justificant acreditatiu d’haver fet front a les Tasses municipals. 

 

 7. Projecte bàsic de la instal·lació o projecte de l’activitat redactat per un tècnic competent i visat pel 

col·legi professional corresponent, que incloga suficient informació sobre la descripció detallada de 

l’activitat i les fonts de les emissions a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl, els sistemes correctors i les 

medides de prevenció i, quan això no siga possible, de reducció de les emissions, així com els 

aspectes de competència municipal lligats a sorolls, vibracions, calor, olors i abocaments a sistema 

de sanejament o clavegueram municipal i, en el seu cas, los relatius a incendis, seguretat i sanitaris. 

PER TRIPLICAT. 

 

 8. Estudi d’impacte ambiental quan el projecte estiga sotmés a avaluació d’impacte ambiental 

d’acord amb la normativa vigent en la matèria, llevat que ja s’haja fet l’avaluació en el si d’un altre 

procediment autoritzatori, en aquest cas s’aportarà còpia del pronunciament recaigut. 

 

 9. En el seu cas la documentació necessària per a l’emissió de l’informe que es referix l’article 11 de 

la Llei 4/1998, de 11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, o el corresponent de 

la norma que el substituïsca.  

 

 10. Estudi acústic conforme a l’article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de decembre, de la Generalitat, de 

Protecció contra la Contaminació Acústica, o el corresponent de la norma que el substituïsca.  

 

 11. Quan procedisca, els programes de manteniment exigits per a les instal·lacions industrials 

incluides en l’article 2 del Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol a través del qual s’estableixen els 

criteris higiènic-sanitaris per a prevenció i control de la legionel·losi, o norma que ho sustituïsca.  

 

 12. Quan es tracte d’instal·lacions subjectes al Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, a través del 

que s’estableixen medides de control dels riscos inherents als accidents greus en els que intervenen 

substàncies perilloses, la documentació exigida per la normativa vigent en la matèria. 

 

 13. En els supostos de modificació substancial d’una instal·lació o activitat que ja tinga llicència 

ambiental, la sol·licitut haurà d’anar referida específicament a les parts i aspectes afectats per tal 

modificació. 

 

 14. En el cas de que siga necessària la realització d’obres, s’haurà d’adjuntar fotocòpia de l’escrit 

presentat en l’Ajuntament sol·licitant la llicència urbanística. 

 

 15. Document compressiu de les dades que, a judici del sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat 

d’acord amb les disposicions vigents, indicant la norma amb rang de llei que empara la 

confidencialitat. 

 

 16. Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua compressió als efectes 

d’informació pública.   

 

Santa Magdalena de Pulpis, _____ de _________________ de __________. 

 

El Sol·licitant, 

(o en el seu caso el representant) 

 

 

 

 

 

Sig.: _______________________________________. 


