LLICÈNCIA AMBIENTAL
1ª FASE
NO REQUEREIX EXECUCIÓ D’OBRES

SOL·LICITA LLICÈNCIA D’OBRES CONJUNTAMENT

DADES DE L’INTERESSAT
DNI/NIF/CIF

Primer Cognom / Raó Social

Segon Cognom

Nom

DADES DEL REPRESENTANT (si correspon)
S’adjunta DNI del representant
DNI

S’adjunta document acreditatiu de la representació

Primer Cognom

Segon Cognom

Nom

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS
Domicili (C/, Pl. Av.)

Núm. Bl.

Municipi

Província

Tel.

Esc. Pis

Pta. Codi Postal

Correu electrònic

DADES DE L’ACTIVITAT
Nom comercial:

Referència cadastral (Aquesta dada serà obligatòria):

Breu descripció de l’activitat:

POTÈNCIA INSTAL·LADA:

Emplaçament:

DADES DEL TÈCNIC TITULAT COMPETENT PROJECTISTA (omplir en cas que el projecte no estiga visat)
DNI/NIF

Primer Cognom

Segon Cognom

Nom

TITULACIÓ

COL·LEGI PROFESSIONAL I Núm. DE COL·LEGIAT

Tel.

Correu electrònic

El tècnic que subscriu declara sota la seua responsabilitat que:
 D'acord amb les atribucions professionals de la titulació que posseïsc, tinc competència per a
la redacció i firma del projecte tècnic de l'activitat referenciada.
 No estic inhabilitat, ni administrativament ni judicialment, per a la redacció i firma de tal
projecte.

Firma:
Gandia,___de _____de ____

DADES DEL CONSTRUCTOR DE L’OBRA
Nom/Raó social:

Firma del constructor:

Tel. de contacte:
Alta IAE:

OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA:
NO requereix ocupació de via pública.
SI requereix ocupació de via pública (col·locació de bastides, contenidors o altres instal·lacions necessàries per a l’execució de
l’obra). En este cas, s’ha de sol·licitar expressament l’autorització utilitzant el model normalitzat de l’Ajuntament amb una
ANTELACIÓ MÍNIMA DE 3 DIES HÀBILS.
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DOCUMENTACIÓ QUE APORTA
Imprés de liquidació acreditatiu del pagament de l’impost d’obres (si procedeix).
Imprés de liquidació acreditatiu del pagament de la taxa corresponent. (S’expedirà en les dependències de Llicències i
Control d'Activitats).
Fotocòpia del DNI o CIF de l’empresa. Si és persona jurídica, còpia de l’escriptura de constitució de la societat (art. 70
Llei 30/1992) i dels poders de representació de qui firma la instància.
Certificat favorable de compatibilitat urbanística.
Relació de veïns, incloent-t’hi les adreces per a les notificacions (art. 55. Llei 6/2014) o, nom i cognoms del president de
la finca on s’ubica el local i adreça per a la notificació.
Projecte tècnic de l’activitat firmat per facultatiu competent i visat pel col·legi professional corresponent, si escau.
Projecte d’obres o memòria valorada de les obres (si procedeix).
Resum no tècnic del projecte, per a facilitar la seua compressió, per al tràmit d’audiència, si fos necessari.
Estudi acústic, quan corresponga, on es justificarà el compliment de la normativa contra la contaminació acústica vigent,
conforme l’art. 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació
acústica i l’ordenança municipal de sorolls.
Descripció dels rètols comercials, tendals i altres elements a instal·lar en la façana (aire condicionat, etc),
s’acompanyarà de plànols descriptius o composició fotogràfica d’aquests elements. També s’indicarà els materials i
colors a emprar en la façana, quan corresponga.
Còpia digitalitzada en suport informàtic de la totalitat de la documentació tècnica aportada.
Quan el projecte estiga sotmès a avaluació d’impacte ambiental, estudi d’impacte ambiental d’acord amb la normativa
vigent en la matèria o còpia del pronunciament recaigut quan l’avaluació haja estat efectuada en el si d’un altre
procediment d’autorització.
Quan el projecte puga incidir sobre béns integrants del patrimoni cultural valencià, els estudis d'impacte ambiental
hauran d'incorporar l'informe de la conselleria competent en matèria de cultura sobre la conformitat del projecte amb la
normativa de protecció del patrimoni cultural (Art. 11 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni
Cultural Valencià).
Declaració d’interés comunitari quan siga procedent.
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 activitat que puguen donar origen a
situacions d’emergència, o la norma que el substituïsca.
Programes de manteniment 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 control de la legionel·losi, o norma que ho
substituïsca, si s’escau.
En cas d’instal·lacions subjectes al Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de control
dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, la documentació exigida per la
normativa vigent en la matèria.
Còpia de les autoritzacions o concessions prèvies, o formalització d’altres instruments, exigides per la normativa
sectorial, ocòpia de la seua sol·licittud quan estiguin en tràmits, previste en els articles 12.3 i 15.2 d ela Llei 6/2014.
Document comprensiu de les dades que, a juí del sol·licitant, tinguen confidencialitat d’acord amb les disposicions
vigents.

SOL·LICITA
Llicència d’obres (quan procedisca) i Llicència ambiental per a l’activitat descrita, conforme disposa l’art. 53 i
següents i Annex II de la Llei 6/2014, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats.
DATACIÓ I FIRMA
Firma:

Gandia, _______ de/d’ _________________ de __________

Sr. Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Gandia
Les dades que ens facilita seran incloses en un fitxer de titularitat de l’Ajuntament de Gandia, la finalitat del qual és la gestió administrativa dels assumptes referents a l’Àrea
d’Activitats en l’exercici de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les seves competències i, en particular, per a l’atenció de la llicència, permís o autorització
instada en el present document. Així mateix, vostè autoritza l’Ajuntament a la consulta de totes aquelles dades que obren en el seu poder i que siguen necessàries per a la
tramitació de l’expedient i l’informem que les seves dades no seran cedides a tercers llevat que siga necessari o obligatori comunicar-les a les entitats públiques per a la gestió
de la seva sol·licitud, així com en els supòsits previstos en la legislació vigent, i que. D’acord amb allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, vostè pot exercir-ne els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas, oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del seu
DNI, Passaport, NIE o altre document d’identificació equivalent, adreçada a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Gandia – LOPD LLICÈNCIA AMBIENTAL Plaça
Major, 1 CP. 46700 Gandia (València), o bé mitjançant el lliurament personal de la sol·licitud davant la citada oficina municipal, amb l’exhibició del DNI original o document
equivalent.
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