LLICÈNCIA AMBIENTAL. comunicació funcionament

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

2. Tipus d’actuació
COMUNICACIÓ DE POSADA EN FUNCIONAMENT de la instal·lació o activitat en règim de llicència ambiental
Documentació requerida:: 1, 2, 3, (4), (5), 6, (7),(8), (9), 10, (11)
Nota: en parèntesi, aportar si es d’aplicació.

3. Dades de l’establiment
Activitat i/o Denominació o nom comercial
Emplaçament
Data concessió llicència ambiental

Expedient Número

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Tot d’acord amb el que disposa l'article 61 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control
Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, declare baix la meua responsabilitat que son certs les dades que figuren al
present document, complint amb els requisits tècnics i administratius necessaris establerts a la normativa ambiental vigent per a
l’exercici de l’activitat que es disposa a iniciar,
iniciar, disposant de la documentació reglamentària que així ho acredita indicat a
l’annexe adjunt, i al que em compromet a mantindre el seu compliment durant la vigència del mateix.
També manifeste el meu compromís de respectar
respectar les condicions de funcionament que hagueren sigut imposades en la llicència
ambiental o autorització ambiental integrada, mentres dure l’exercici de l’activitat.
I em compromet a efectuar, en un termini inferior a tres mesos, els controls reglamentaris
reglamentaris exigits per la normativa ambiental de
caràcter sectorial, com ara sorolls (auditoria acústica), emissions atmosfèriques o abocaments (controls de vessaments per OCA)
OC
i aquelles altres que siguen d’aplicació (electricitat, equips a pressió, etc, realitzades
realitzades per OCA), per tal d’assegurar el
funcionament correcte de la instal·lació des del punt de vista ambiental.
SOL·LICITA:
Que tenint per presentat esta declaració responsable, junt amb la documentació que s’acompanya i que es detalla en
document annex, s’espedisca l’oportuna COMUNICACIÓ DE POSADA EN FUNCIONAMENT de l'activitat descrita.

Agullent,, _____ d’__________________ de 20___

Firma: ____________________________

SR. ALCALDE – PRESIDENT / SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D'AGULLENT

ANNEX COMUNICACIÓ PRÈVIA I DECLARACIÓ RESPONSABLE
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.
Certificació tècnica acreditativa de que l’activitat s’ajusta al projecte aprovat i mesures correctores addicionals imposades en
2 l’autorització o llicència ambiental i que compleix tots els requisits ambientals exigibles i la resta de requisits preceptius, d'acord
amb la normativa aplicable per al compliment dels objectius de la Llei 2/2006.
Certificat acreditatiu de tindre subscrit un contracte d'assegurança que cobrisca la responsabilitat civil per danys a tercers derivats
3
de l'explotació de l'activitat i el risc d'incendi.
Realització de les revisions inicials i periòdiques de les instal·lacions tècniques i de l’establiment, realitzades per Organisme de
Control Autoritzat, conforme estableix la normativa específica, així com la disponibilitat dels diferents contractes de
manteniment per a les esmentades instal·lacions tècniques (electricitat, elevadors, tèrmiques, protecció contra incendis, etc.), si és
legalment exigible per la normativa específica.
4
Auditoria acústica:
Inspecció instal·lació elèctrica:
Altres certificats tècnics:
Contractes de manteniment:
Disponibilitat de l’autorització sanitària o inscripció al Registre General Sanitari d’aliments o Registre d’Establiments Menors,
5
així com contracte amb empresa gestora de residus.
Altres autoritzacions:
Registre Industrial:
6
Impacte Ambiental:
Altres:
Document gràfic de l'estat final i les seues instal·lacions, visat pel corresponent col·legi oficial, si procedix, per a una modificació
7
substancial o quan com a conseqüència dels annexos aportats s'haja efectuat una modificació substancial al projecte inicial.
Informe i certificat expedit per entitat col·laboradora acreditada per al control integrat de la contaminació, en el qual s'acredite el
8 compliment del contingut de la Autorització Ambiental Integrada, emès per entitat col·laboradora en matèria de qualitat
ambiental.
Disponibilitat i aplicació del Pla d’Emergència, elaborat per tècnic competent i subscrit pel responsable del local, segons les
9
normes d’autoprotecció en vigor i la llei d’espectacles vigent.
Documentació acreditativa del compliment d’altres condicionants imposats a la llicència ambiental o autorització ambiental
10
integrada.
Altres:
11

Firma:

ADVERTÈNCIES
Amb la firma del present model de sol·licitud, el sol·licitant queda assabentat del següent:
− 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 61 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana,
transcorregut el termini d'un mes des de la presentació de la comunicació de posada en funcionament, degudament acompanyada de la documentació requerida, sense oposició o
inconvenients per part de l'administració, o sense que s'efectue visita de comprovació per l'Ajuntament, podrà iniciar-se l'exercici de l'activitat.
− Que d'acord amb allò que s'ha establit a la Disposició Final Tercera del Decret Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarials i
als emprenedors, microempreses i xicotets i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana, per la que es modifica l'article 63, 64 i 65 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la
Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, el Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment, la veracitat de tots els documents i dades aportats, així
com el compliment dels requisits, conforme a allò disposat al títol VI d’esta Llei.
− 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 automatitzats dels que 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 per mitjà de sol·licitud dirigida a este Ajuntament.

