
 AJUNTAMENT Plaça Espanya, 9 

 DE  Tel. (964) 41 50 70 

 SANTA MAGDALENA  

 DE PULPIS 

 

 

A L’IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT 

SOL·LICITUT DE CERTIFICAT DE 

COMPATIBILITAT URBANÍSTICA 

Sol·licitant: 

Nom i cognoms o raó social: _______________ 

Domicili: _______________ nº __ - C.Postal:____________ -  

Població:_______________ 

DNI, NIE o NIF nº: _______________ 

Telèfon:_____________Fax:____________________ 

 

Representant: 

Nom i cognoms o raó social: _______________ 

Domicili: _______________ nº __ - C.Postal:____________ -  

Població:_______________ 

DNI, NIE o NIF nº: _______________ 

Telèfon:_____________Fax:____________________ 

 

Activitat a desenvolupar i emplaçament perquè es sol·licita el certificat de 

compatibilitat urbanística.: 

Activitat__________________________ 

Vía pública o paratge:  

___ __________________________________                                                   nº_________ 

 

Documents que han d’adjuntar-se a la present sol·licitut de certificat de compatibilitat 

urbanística.: 

(senyale amb una X les casilles corresponents) 

 1.- Pla de l’emplaçament de l’activitat projectada.  

 2.- Memòria descriptiva de la instal·lació o activitat que continga les seues característiques principals. 

 3.- Necessitat d’ús i aprofitament del sòl. 

 4.- Requeriments de la instal·lació respecte als serveis públics essencials. 

 

Santa Magdalena de Pulpis a, _____ de ________ de _ 

 

El Sol·licitant, (o en el seu cas el representant) 

 

 

 

 

 

 

 

Sig.: _______________________________________. 



NOTA INFORMATIVA 

 

  - L’ art. 47 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i 

Qualitat Ambiental, en concordança amb l’art. 52 del Decret 127/2006, de 15 de 

setembre, del Consell, on es desenvolupa la citada llei, establixen que el certificat de 

compatibilitat urbanística previ a la sol·licitut de llicència ambiental s’haurà d’emitir en 

el termini  màxim de 30 dies, a comptar des de la data de la seua sol·licitut, en el cas de 

que no s’expedisca en el termini establert, el titular podrà presentar la sol·licitut de 

llicència ambiental, indicant la data en què va sol·licitar el certificat de compatibilitat 

urbanística. 

 

  - L’art. 65 de la Ley 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i 

Qualitat Ambiental, en concordança amb l’art. 71 del Decret 127/2006, de 15 de 

setembre, del Consell, on es desenvolupa la citada Llei, establixen que el certificat de 

compatibilitat urbanística previ a la comunicació ambiental s’haurà d’emitir en el termini  

màxim de 15 dies, a comptar des de la data de la seua sol·licitut, en el cas que no 

s’expedisca en el termini establert, el titular haurà d’indicar la data en què va sol·licitar el 

certificat de compatibilitat urbanística en la comunicació ambiental.  

  


