Les dades personals arreplegades podran ser inclosos en un fitxer i tractats per l'Ajuntament responsable del fitxer i podran ser cedits de conformitat amb la llei, podent
l'interessat exercir davant del mateix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició tot això s'informa en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i resto de normativa aplicable.

LA1. LLICÈNCIA AMBIENTAL
PERSONA INTERESSADA
Cognom i Nom / Denominació Social
NIF/NIE/CIF

Telèfon
Adreça electrònica

Fax

DADES REPRESENTANT
Cognom i Nom

Telèfon

NIF/NIE/CIF

Adreça electrònica

Fax

DOMICILI A EFECTE DE NOTIFICACIONS
Carrer/Plaça/Av./Camí/Urb.

Núm./Parc.

Codi Postal

Localitat

Esc. Planta Porta
Província

DADES DE L’ACTIVITAT (Camps a complimentar obligatòriament)
Emplaçament (c/ o Pl/)

Referència cadastral

Descripció de l’activitat

□ Amb obra
Nº Ex.
□ Sense obra

Veïns contigus al lloc de l’emplaçament de l’activitat:

□ Primer establiment.

□ Legalització □ Ampliació superfície □ Ampliació i/o variació d’activitat

□ Altres:
SOL·LICITE

En base a allò establert en l’article 53 i l’annex II 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 assabentat de les
advertències que s’indiquen a continuació, SOL·LICITE que, tenint per presentat aquest escrit, Junt amb la
documentació que s’hi acompanya, i prèvia la tramitació corresponent, es concedisca a l’interessat
l’oportuna LLICÈNCIA AMBIENTAL

LLOC, DATA I FIRMA
Lloc:
Firma sol·licitant o representant:
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Data:
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DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA.

□ A) Imprès d’autoliquidació, acreditatiu d’haver ingressat les taxes o impostos corresponents.
□ B) Informe Urbanístic-Certificat de Compatibilitat Urbanística, o còpia de la sol·licitud del mateix, si és el cas.
□ C) Projecte d’activitat redactat i subscrit per Tècnic competent en què es descriga la instal·lació i l’activitat, visada
pel col·legi professional corresponent o acompanyada de declaració responsable del tècnic (segons model annex).
Caldrà aportar dues còpiex en paper i una en CD.
□ D) Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió a l’efecte del tràmit
d’informació pública.
□ E) Projecte d’obres quan siguen necessàries.
□ F) Estudi d’impacte ambiental o còpia del pronunciament si s’ha dictat en un procediment anterior.
□ G) Declaració d’interès comunitari quan siga procedent.
□ H) Estudi acústic, i auditoria acústica en el seu cas, d’acord amb l’article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de
desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació acústica, o el corresponent de la
norma que el substituisca.
□ I) Document comprensiu de les dades que, a juí del sol·licitant, tinguen confidencialitat, indicant la
norma que ampara esta confidencialitat.
□ J) Certificat de verificació documental, segons l’article 23 de la Llei 6/2014, (quan estiga prevista
esta possibilitat en l’ordenança municipal).
□ K) Fotocòpies del NIF, Passaport o CIF del sol·licitant i del representant (quan no es presente consentiment perquè
l’Ajuntament puga consultar les dites dades mitjançant un sistema de verificació de dades)
□ L) En cas que l’interessat actue en representació, esta haurà d’acreditar-se per qualsevol mitjà vàlid en dret
(fotocopia del poder de representació quan s’actue en nom d’altra persona; i fotocopia de l’escriptura de
constitució o modificació i del poder de representració, quan es tracte de persones jurídiques).
□ M) Programes de manteniment exigits per a les instal·lacions industrials incloses en l’article 2 del
R.D. 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienocosanitaris per a la
prevenció i el control de la legionel·losi, o la norma que el subsituïsca.
□ N) Pla d’utoprotecció per a les instal·lacions afectades perl Reial Decret 393/2007, de 23 de març, pel
qual s’aprova la norma bàsica d’autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a
activitats que puguen donar origen a situacions d’emergència, o la norma que substituisca.
□ Ñ) Documentació corresponenet per a instal·lacions subjectes al R.D. 1254/1999, de 16 de juliol, per la qual
s’estableixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en que intervinguen substàncies
perilloses.
□ O) Còpia de l’atorgament previ d’autorització o concessions de domini públic.
□ P) Còpia de les autoritzacions o concessions prèvies o formalització d’altres instruments, exigits
per la normativa sectorial, o còpia de la seua sol·licitud quan estiguen en tràmit.
□ Q) Altres

-Segons el que estableix l’article 60 de la citada Llei 6/2014, el termini màxim per resoldre la llicència
ambiental és de 6 mesos, des de la presentació completa de la sol·licitud, transcorreguts els quals podrà
entendre’s estimada, havent-se de comptabilitzar els terminis de suspensió quan corresponga. En el supòsit
que afecte al domini públic o al servici públic s’entendrà desestimada.
-La concessió de la Llicència Ambiental no autoritza l’exercici de l’activitat, que només podrà iniciar-se amb
la comunicació de posada en funcionament, en els termes previstos en l’article 61 de l’esmentada Llei
6/2014.
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