EDICTE
Als efectes del que s’estableix en l’article 60.6 de la llei 6/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana,
i el articles 42 i 48 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació Ambiental, es precedeix a
la publicació en este Butlletí i en la pàgina web de l’Ajuntament de l’Alcúdia de la concessió de
la llicència ambiental atorgada a Chatarras Martínez. S.L.
En l’expedient seguit a instància de CHATARRAS MARTÍNEZ. S.L., s’ha dictat per
l’Alcaldia, en data 19/10/2016, el següent DECRET:
“Vista la sol·licitud de llicència ambiental presentada per CHATARRAS MARTINEZ,
S.L., per exercir l’activitat de AMPLIACIO DE PLANTA PER A LA GESTIO DE RESIDUS
SOLIDS I GESTIO DE RAEEs, amb emplaçament al C/ CAMI VELL D’ALZIRA Nº 37.
Vist que en data 17/10/2016 s’ha concedit la llicència ambiental sol·licitada per
CHATARRAS MARTINEZ, S.L., previa la Declaració d’Impacte Ambiental dictada pel
Director General d’Avaluació Ambiental i Territorial, de la Conselleria d’infraestructures,
Territori i Medi Ambient, amb data 27/11/2013.
Considerant que l’article 60.6 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de
Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana estableix que:
“Hauran de publicar-se les llicències concedides per a les quals s’haja requerit avaluació
d’impacte ambiental d’acord amb la normativa aplicable en esta matèria. Amb este fi es posarà a
disposició del públic en la pàgina web de l’ajuntament la informació establida pels artícles 42 i
48 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació Ambiental, o la norma subsidiària que la
substituïsca”.
Considerant que l’artricle 48 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació
Ambiental, estableix que: “El órgano sustantivo, en el plazo de quince días desde que adopte la
decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Boletín Oficial del Estado o diario oficial
correspondiente, para su publicación, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo
publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y
una referencia al Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente en el que se publicó
el informe de impacto ambiental.”
RESOLC:
PRIMER.- Comunicar per a general coneixement que per Decret de l’Alcaldia de data
17/10/2016 s’ha concedit a CHATARRAS MARTINEZ, S.L., llicència ambiental per exercir
l’activitat de AMPLIACIO DE PLANTA PER A LA GESTIO DE RESIDUS SOLIDS I
GESTIO DE RAEEs, amb emplaçament al C/ CAMI VELL D’ALZIRA Nº 37.
SEGON.- Que es publique aquesta resolució en la pàgina web de l’Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la Província de Valencia, amb la indicació de que donat que, fins a esta data,
no s’ha publicat en el Diari Oficial dela Comunitat Valenciana la Declaració d’Impacte
Ambiental, els interessats podran consultar el seu contingut en el departament d’activitats de
l’Ajuntament del’Alcúdia.”
La qual cosa es comunica als efectes anteriorment indicats
L’Alcúdia, 24 d’octubre de 2016
L’Alcalde
(Andreu Salom Porta)

