Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL

UR-05-030

A

(També vàlid per a trasllats d’activitat o modificació substancial d’activitat existent)

DADES DEL SOL·LICITANT:

Nom:

Cognoms:

DNI/CIF/NIE
Num Esc

Domicili:
Localitat:

B

Província:

Telèfon:

Pis

Porta Codi Postal

Correu electrònic:

DADES DEL REPRESENTANT:

Nom:

Cognoms:

DNI/CIF/NIE

En qualitat de:

C

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ:
Num Esc

Domicili:
Localitat:

D

Província:

Telèfon:

Pis

Porta Codi Postal

Correu electrònic:

EXPOSE:
Que estic interessa/ada d’instal·lar a l’adreça i número (especificar si es planta baixa o alta)

1

L’activitat de:

2

Que dita activitat no està subjecta al règim d’autorització ambiental integrada i en canvi, sí es troba
inclosa dins del nomenclàtor d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, aprovat pel
decret 54/1990 de 26 de març, del consell de la Generalitat.

3

Que com a documentació annexa, aporte la següent:(marcar amb una creu)
A ) Projecte bàsic de la instal·lació o projecte de l’activitat, redactat per tècnic competent i
visat pel col·legi professional corresponent, que incloga suficient 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 de prevenció i, quan això no siga posible, de reducció
d’aquestes emissions, com també 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, seguretat i sanitaris.
B ) Estudi d’impacte ambiental quan el projecte estiga sotmés a avaluació d’impacte
ambiental d’acord amb la normativa vigent en la matèria, llevat que ja haja sigut efectuada
aquesta avaluació en el si d’un altre procediment d’autorització, i en aquest cas haurà
d’aportar-se còpia del pronunciament.
C ) Si és el cas, la documentació necessària per a l’emissió de l’informe a què es refereix
l’article 11 de la Llei 4/1998 de l’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, o el corresponent
de la norma que el substituesca, què es tramitarà d’acord amb el que s’establisca
reglamentàriament.
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Les dades que ha facilitat en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Algemesí qui, com a titular del fitxer, les podrà utilitzar per a exercir les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. De conformitat amb la
Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Carácter Personal, podreu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mijançant una instància presentada davant el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Algemesí.
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D ) Estudi acústic 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.
E ) Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió a
l’efecte del tràmit d’informació pública.
F ) Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic, o si és el cas,
indicació de la data en què el va sol·licitar.
G ) Quan calga, els programes de manteniment exigits per a les instal·lacions industrials
incloses en l’article 2 del Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els
criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi, o norma que el
substituïsca.
H ) Document comprensiu de les dades que, a judici del sol·licitant, gaudisquen de
confidencialitat d’acord amb les disposicions vigents, indicant la norma amb el rang de llei
que empara aquesta confidencialitat.
I ) Quan es tracte d’instal·lacions subjectes al Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual
s’estableixen mesures de control dels riscs inherents als accidents greus en què intervinguen
substàncies perilloses, la documentació exigida per la normativa vigent en la matèria.
J ) Còpia de la sol·licitud de llicència d’obra, en el cas que siga necessària la realització
d’obres.
K) Epígraf IAE
L) Copia del rebut de l’IBI o Referencia catastral
M) Autoliquidació

4

Que les adreces dels locals o vivendes colindants al lloc d’emplaçament són:
Per la dreta:
Per l’esquerra:
Pel fons:
Per la part d’enfront (si hi ha una distancia no superior a 5 m).
Per dalt:

E

SOL·LICITE:
La concessió de llicència ambiental per a la instal·lació de l’activitat ressenyada en la part
expositiva.

Algemesí,
(signatura)

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
Edició 2, Març 2009 (UR-05-030)
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Procediment:
1r) S’adverteix a l’interessat que el termini per a resoldre i notificar la resolució d’aquest expedient,
serà de sis mesos comptadors des de la data de presentació d’aquesta sol·licitud, sempre que la
documentació presentada siga completa, exacta i suficient, tal com prescriu l’art. 42 de la llei
30/1992 de 26 de novembre d’Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú en
relació amb l’art. 55 de la Llei 2/2006 de 5 de maig de Control de la Contaminació i Qualitat
Ambiental.
2n) Se li adverteix que si per causa imputable a vosté, es paralitza el procediment, una vegada
transcorregut el termini de TRES MESOS, es produirà la caducitat del mateix; procedint-se a
l’arxiu de les actuacions, sense més tràmit, amb els efectes previstos en l’art. 92-1 de la Llei 30/92
de 26 de novembre.
3r) La presentació d’aquesta sol·licitud juntament amb la documentació necessària, no habilita a
l’interessat per a l’exercici de l’activitat, fins que no dispose de la corresponent llicència
d’instal·lació, es realitze la visita de comprovació pels tècnics municipals i es concedisca
definitivament la llicència d’obertura, tal com prescriu l’art 63 de la llei 2/2006 de 5 de maig de
Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.
4t) Les llicències d’obertura s’entendran atorgades per silenci administratiu en el termini d’un mes,
comptador des de la sol·licitud de la visita de comprovació per part de l’interessat, en el cas que
no s’haja resolt expressament la llicència d’obertura.
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