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IMPRIMIR FORMULARI

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
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CIF: P-4601700J

ESBORRAR FORMULARI

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL

URB I 004 V

DADES PERSONALS (*)
Nom i cognoms

DNI/CIF

En representació de

DNI/CIF

Domicili
Correu electrònico
EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ - Pàgina 1 de 2

C. Postal

Localitat
Fax

Tel. Mòbil

Tel.

EXPOSE:
En virtut del article 51 de la Llei 6/2014, del 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Calitat i Control Ambiental de Activitats en la Comunitat
Valenciana "Son sotmeses a llicència ambiental les activitats públiques o privades, incloses a l'annex II de la llei present".

SOL·LICITE:
LLICÈNCIA AMBIENTAL SENSE OBRA

LLICÈNCIA AMBIENTAL AMB OBRA

DADES DE L'ACTIVITAT:
TIPUS D'ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:

DADES DEL TÈCNIC:
Nom i cognoms

Número col·legiat

Domicili

Localitat

Correu electrònico

Tel.

Fax

DNI/CIF
C. Postal
Tel. Mòbil

El tècnic manifesta que es troba habilitat per a l'exercici professional segons la legislació vigent
FIRMA DEL TÈCNIC TITULAT

Alzira a

de
201
FIRMA DEL SOL·LICITANT

Alzira a

de

201

URB I 004 V – Rev. 2 - 20161026
(*) Les dades facilitats per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament d'Alzira i podran ser
utilitzats pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999,
dde Protecció de Dades de Caràcter Personal, Ud. podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'instància presentada
davant del Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA
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IMPRIMIR FORMULARIO
BORRAR FORMULARIO

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:
Justificant acreditatiu d'haver ingressat la taxa corresponent.

EXEMPLAR PER A LA ADMINISTRACIÓ - Página 2 de 2

Projecte d'activitat (dues còpies, una d'elles en PDF), 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 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 possible, de reducció de les dites 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 contemplen en les ordenances
municipals.
Estudi d'impacte ambiental quan el projecte estiga sotmés a avaluació d'impacte ambiental d'acord amb la normativa vigent en la
matèria, tret que ja haja sigut efectuada la dita avaluació en el si d'un altre procediment autoritzatori, i en este cas haurà d'aportarse còpia del pronunciament recaigut.
Declaració d'interés comunitari, si procedix.
Estudi acústic segons 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 ho substituïsca.
Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió als efectes del tràmit d'informació pública.
Document comprensiu de les dades que, a juí del/de la sol·licitant, representen confidencialitat d'acord amb les disposicions
vigents.
Així mateix, s'acompanyarà a la sol·licitud, quan procedisca, la següent documentació per a la seua valoració per
l'ajuntament en l'àmbit de les seues competències:
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'establixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, o norma que ho 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
d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions
d'emergència, o norma que ho substituïsca.
Quan es tracte d'instal·lacions subjectes al Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'establixen mesures de control dels
riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, la documentació exigida per la normativa vigent
en la matèria.
Altres:
-

URB I 004 V – Rev. 2 - 20161026
(*) Les dades facilitats per Ud. en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament d'Alzira i podran ser utilitzats
pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, dde
Protecció de Dades de Caràcter Personal, Ud. podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'instància presentada
davant del Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alzira.
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Projecte d'activitat (dues còpies, una d'elles en PDF), redactat i subscrit per tècnic competent identificat per mitjà de nom,
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