AJUNTAMENT DE LA VILA D'AGULLENT
Plaça Major, 1 - 46890 AGULLENT
Tel. 96 290 70 80 / Fax: 96 290 75 66
1. Dades del declarant
Nom i cognoms

Document identitat

En representació de (nom
nom i cognoms o raó social)

Document identitat

Domicili a l’efecte de notificacions

Província

CP

Telèfon

Fax

Municipi

Correu electrònic

LLICÈNCIA AMBIENTAL

2. Tipus d’actuació
Llicència d'activitat,, per a l’exercici de les activitats sotmeses al règim de llicència ambiental, per estar inclosa a l'annex II de la Llei
6/2014
Documentació requerida: 1, (2), (3), 4, 5, (6), (7), 8, 9, (10), (11), (12), (13), (14), 15,
15 (17)
Canvi de titularitat de l’activitat, sotmesa a llicència ambiental.
Documentació requerida:
requerida 1, (2), (3), 16
Nota: en parèntesi, aportar si es d’aplicació.

3. Dades de l’establiment
Activitat i/o Denominació o nom comercial

Emplaçament

Superfície
Total: _______________ m²
Ús públic: ____________ m²
Càrrega tèrmica Mcal/m²
Vessaments; fums:
Extintors:

Núm. treballadors

Potència elèctrica

Accessibilitat (eliminació barreres arquitectòniques)
NO.
SI: ___________________________________
Nivell soroll

Vessaments; olors:

Vessaments; clavegueram:

Llums emergència:

Serveis higiènics

Evacuació:

Ventilació:

Obres a realitzar

Tècnic titulat competent

Col·legiat

Considerant que l'activitat de referència està subjecta a la normativa continguda en la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, i concretament a l'Annex II de
d
l'esmentada Llei, considerant-se
se com una activitat baix el règim de llicència ambiental,
SOL·LICITA:
Que tenint per presentat este escrit,, junt amb la documentació que s’acompanya i que es detalla en document annex, es tramite i
concedisca
cedisca l'oportuna Llicencia Ambiental.
Ambiental

Agullent,

Firma:

SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D'AGULLENT

LLICÈNCIA AMBIENTAL

ANNEX A LA LLICÈNCIA AMBIENTAL
El sotasignat declara que disposa i/o aporta còpia de la documentació acreditativa de:
Fotocòpia del Document d'Identitat del comunicant, del representant legal, o del poder de representació, quan s'actue en nom
1
d'altra persona.
Fotocòpia de l'escriptura de constitució o modificació, del poder de representació i de la targeta del C.I.F., quan es tracte de
2
persones jurídiques.
3 Justificant d'ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenances fiscals en vigor.
Informe urbanístic municipal o Certificat de compatibilitat urbanística i/o llicència d’obres, al qual s’indique que l’establiment i
4
l’activitat a desenrotllar és conforme amb el planejament urbanístic.
Projecte d’activitat, redactat i subscrit per tècnic competent identificat per mitjà de nom, cognoms, titulació i document nacional
d’identitat, i visat pel col·legi professional corresponent, quan legalment siga exigible, que incloga prou 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 mesures
5
de prevenció i, quan això no siga possible, de reducció d’estes emissions, així com els aspectes de competència municipal relatius
a sorolls, vibracions, calor, olors i abocaments al sistema de sanejament o clavegueram municipal i, si és el cas, els relatius a
incendis, accessibilitat, seguretat, sanitaris i qualssevol altres que es prevegen en les ordenances municipals.
Estudi d’impacte ambiental quan el projecte estiga sotmés a avaluació d’impacte ambiental de conformitat amb la normativa
6 vigent en la matèria, llevat que ja haja sigut efectuada l’avaluació en el si d’un altre procediment autoritzatori, i en este cas haurà
d’aportar-se còpia del pronunciament dictat.
7 Declaració d'interès comunitari quan siga procedent.
Estudi acústic d’acord amb l’article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la
8
Contaminació Acústica, o el corresponent de la norma que el substituïsca.
9 Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió a l’efecte del tràmit d’informació pública.
10 Document comprensiu de les dades que, a juí del sol·licitant, tinguen confidencialitat d’acord amb les disposicions vigents.
11 Si és el cas, certificat de verificació de la documentació a què es referix l’article 23 d’esta llei.
Programes de manteniment exigits per a les instal·lacions industrials incloses en l’article 2 del Reial Decret 865/2003, de 4 de
12 juliol, pel qual s’establixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi, o la norma que el
substituïsca.
Pla d’autoprotecció per a les instal·lacions afectades pel Reial Decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s’aprova la norma bàsica
13 d’autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions
d’emergència, o la norma que el substituïsca.
Quan es tracte d’instal·lacions subjectes al Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’establixen mesures de control
14 dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, la documentació exigida per la normativa
vigent en la matèria.
Autoritzacions o concessions prèvies, o formalització d’altres instruments, exigides per la normativa sectorial, o còpia de la seua
15
sol·licitud quan estiguen en tràmit, previstes en els articles 12.3 i 15.2 d’esta llei.
16 En cas de canvi de titular, títol o document en la virtut del qual s'haja produït el canvi de titularitat de l’establiment.
17

En els supòsits de modificació substancial d'una instal·lació o activitat que ja compte amb llicència ambiental,
referència específica a les parts i als aspectes afectats per aquesta modificació
Altres:

18

Firma:

ADVERTÈNCIES
Amb la firma de la sol·licitud, l’interessat queda assabentat del següent:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Amb la signatura i presentació d'esta documentació, es dona consentiment perquè, en la tramitació d'este expedient, les dades d'identitat i les dades cadastrals de la instal·lació
puguen ser consultades mitjançant un sistema de verificació de dades.
Que, d'acord amb el que establix l'article 60 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana,
el termini màxim per a resoldre i notificar la llicència ambiental és de 6 mesos a comptar de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre d'este Ajuntament. Este
termini se suspendrà quan concórrega algun dels supòsits previstos en l'article 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
Que transcorregut el dit termini sense que s'haja notificat resolució expressa, podrà entendre's estimada la sol·licitud presentada, llevat que la llicència supose concedir a
l'interessat o a tercers facultats relatives al domini públic o al servici públic, com la utilització de la via pública, i en este cas s'entendrà desestimada.
Que, als efectes del còmput de terminis, el procediment per a la concessió de llicència només s'entendrà iniciat quan la petició vaja acompanyada de projecte tècnic i dels altres
documents indispensables per a dotar de contingut la resolució. Les deficiències documentals, notificades al sol·licitant, suspendran el termini per a l'atorgament de llicència.
Que, en el cas que siga necessària la realització d'obres auxiliars o constitutives de la instal·lació subjecta a la llicència ambiental, no es requerirà la tramitació de la corresponent
llicència urbanística, realitzant-se en el mateix procediment de la llicència ambiental, la verificació del compliment de la normativa urbanística a més de les condicions
ambientals exigibles.
Que la sol·licitud de la llicència no autoritza l'exercici de l'activitat, que només podrà iniciar-se amb la comunicació de posada en funcionament, en els termes de l'article 61 de
l'esmentada Llei 6/2014.
Que, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa de la incorporació de les dades personals que
resulten d'este expedient, als fitxers de què és responsable este Ajuntament, per a la seua utilització en l'exercici de les seues funcions pròpies dins del seu àmbit de competències.
Els afectats podran exercir el seu dret d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, mitjançant sol·licitud dirigida a este Ajuntament.

