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SOL·LICITUD CERTIFICAT
COMPATIBILITAT URBANÍSTICA

SOLICITUD CERTIFICADO DE 
COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

1-DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE
NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DNI, NIE O CIF

NOM  I  COGNOMS  DEL  REPRESENTANT/  NOMBRE  Y  APELLIDOS  DEL
REPRESENTANTE

DNI,NIE

DOMICILI  A EFECTES  DE  NOTIFICACIONS  /  DOMICILIO  A EFECTOS  DE
NOTIFICACIONES

MUNICIPI / MUNICIPIO

PROVINCIA/ PROVINCIA TELF. FAX CP.

Autoritze notificació electrónica com a mitjà de notificació preferent (només si és persona física):

SI         NO         Correu electrònic:

*(ES REQUEREIX CERTIFICAT ELECTRONIC VÀLID. EL CORREU ELECTRÒNIC S’UTILITZARÀ PER A L’AVÍS 
PREVIST EN L’ART 41.6 DE LA  LLEI 39/2015)

2-EMPLAÇAMENT DE L’ACTIVITAT /EMPLAZAMIENTO DE LA 
ACTIVIDAD

ADREÇA EXACTA DE L’ACTIVITAT

 DESCRIPCIÖ ACTIVITAT/ DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

Per tot l’exposat i d’acord amb allò establert en l’article 22 de la Llei 6/2014 de 25 de
julio de  la Generalitat, de Prevenció, Qualitat y Control Ambiental d’Activitats en la
Comunitat  Valenciana,   en conseqüència es SOL·LICITA que, tenint per presentada
aquesta sol·licitud, amb la documentació que a la mateixa s’acompanya i, prèvia la tra-
mitació corresponent, s’emeta el corresponent certificat de compatibilitat urbanística.
Por todo lo expuesto y de acuerdo con aquello establecido en la Ley 6/2014 de 25 de
julio de  la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de actividades en la
Comunitat  Valenciana SOLICITA que, teniendo por presentada esta solicitud,  con la
documentación que a la misma se acompaña y previa la tramitación correspondiente, se
emita el correspondiente certificado de compatibilidad urbanística.

                                      

ELS POBLETS, a          de               de 20

SR. ALCALDESSA –PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DELS POBLETS
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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER SOL·LICITAR CERTIFICAT DE
COMPATIBILITAT URBANÍSTICA

  Fotocòpia del DNI/NIF O CIF  i del representant legal en el seu cas / Fotocopia
del DNI /NIF O CIF  i del representante legal en su caso.

  Tractant-se de societats,  haurà d’aportar-se escriptura de constitució de la
mateixa i en el seu cas, poders que acrediten l’actuació de la persona física en el
seu nom / Tratándose de sociedades, habrá de aportar escritura de constitución
de la   misma y en su caso poderes que acrediten la actuación de la persona
física en su nombre.

 Plànol de situació de l’activitat projectada / Plano de situación de la actividad
proyectada. 

 Memòria descriptiva de la instal·lació o activitat i característiques principals/
Memoria  descriptiva  de  la  instalación  o  actividad  que  contenga  sus
características principales

 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.

 Pagament de les taxes / Pago de la tasas municipales.

En compliment d’allò previst en  l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, li informem que les dades arreplegades s’incorporaran i
tractaran en el fitxer de dades de esta Entitat,  que seran conservats durant el temps necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es recapten. La finalitat de l’esmentat fitxer és la inscripció de tot
document d’entrada i eixida en aquesta administració per a la posterior tramitació de l’expedient, en virtut
de les competències que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i demés
legislació vigent atribueix a les Entitats Locals.  L’òrgan responsable del  fitxer és l’AJUNTAMENT ELS
POBLETS i la persona interessada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del
tractament, portabilitat i oposició al seu tractament a que es refereixen els articles 15 a 22 del Reglament
(UE) 2016/679, en Av. En Jaume I nº 7 – 03779 ELS POBLETS (ALACANT), o a l’adreça de correu
electrònic: ajuntament@elspoblets.es. Aquest fitxer està inscrit en l’Agència de Protecció de Dades, entitat
de control a la qual podrà dirigir la reclamació en matèria de protecció de dades. 

En cumplimiento del  art.  11 de la  Ley Orgánica 3/2018,  de 5 de diciembre,  de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos digitales,  le informamos que los datos recogidos se incorporarán
y tratarán en el fichero de datos de esta Entidad, y se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recaban. La finalidad de dicho fichero es la inscripción de todo
documento de entrada y salida en esta administración para la posterior tramitación del expediente, en
virtud de las competencias que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
resto de legislación vigente, atribuye a las Entidades Locales. El órgano responsable del fichero es el
AYUNTAMIENTO DE ELS POBLETS y la persona interesada podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión,  limitación del  tratamiento,  portabilidad,  y oposición a su tratamiento a que se
refieren los artículos 15 a 22 del  Reglamento (UE) 2016/679, en Av. En Jaume I  nº 7 – 03779 ELS
POBLETS (ALICANTE), o a la dirección de correo electrónico  ajuntament@elspoblets.es. Este fichero
está inscrito en la Agencia de Protección de Datos, entidad de control a la cual podrá dirigir la reclamación
en materia de protección de datos.

mailto:ajuntament@elspoblets.es
mailto:ajuntament@elspoblets.es

	NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL/ NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
	DNI, NIE O CIF
	DNI,NIE
	MUNICIPI / MUNICIPIO

	PROVINCIA/ PROVINCIA
	FAX
	ADREÇA EXACTA DE L’ACTIVITAT
	DESCRIPCIÖ ACTIVITAT/ DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
	Per tot l’exposat i d’acord amb allò establert en l’article 22 de la Llei 6/2014 de 25 de julio de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat y Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana, en conseqüència es SOL·LICITA que, tenint per presentada aquesta sol·licitud, amb la documentació que a la mateixa s’acompanya i, prèvia la tramitació corresponent, s’emeta el corresponent certificat de compatibilitat urbanística.



