
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EN EL TRÀMIT G00040 
DOCUMENTACIÓ QUE ES TROBA EN PODER DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA O QUE POT CONSULTAR-SE TELEMÀTICAMENT A 
TRAVÉS DE PLATAFORMES D'INTERMEDIACIÓ DE DADES, PRÈVIA AUTORITZACIÓ 

 (2) Indicació del número de liquidació de l'impost d'obres, en el cas de realització d'obres, segons Ordenança fiscal 
reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 

 (2) Indicació del número de liquidació de la taxa d'obertura corresponent, segons l’Ordenança fiscal reguladora de la 
Taxa per Prestació del Servei de Concessió de Llicències d'Obertura d'Establiments. 

Si la presentació del tràmit es realitza telemàticament, el Departament d'Activitats notificarà les liquidacions 
electrònicament, una vegada iniciat el procediment. 

 Dades identificatives 
Presentació presencial:  

• Persones físiques que actuen en nom propi: Bastarà que s'identifique en l'Oficina de Registre, exhibint
l'original del seu document d'identitat (DNI, NIE)

• Representants de persones físiques: la persona representant haurà d'identificar-se en l'oficina de Registre,
exhibint l'original del seu document d'identitat i haurà d'aportar fotocòpia del document d'identitat de la
persona interessada i autorització que acredite la representació (inclosa en la pròpia instància o Model
GA0001).

Presentació electrònica: 
• Persones físiques que actuen en nom propi: No serà necessari que aporten fotocòpia del document

d'identitat.
• Representants de persones físiques: Haurà d'aportar fotocòpia del document d'identitat de la persona

interessada i document que acredite la representació (Model GA0011).
• Persones jurídiques que s'identifiquen mitjançant certificat de representant de persona jurídica: No serà

necessari que aporten escriptura de constitució i poder de representació.
• Representants de persones jurídiques que s'identifiquen mitjançant certificat personal: Haurà d'aportar

CIF, escriptura de constitució i poder de representació.
OBLIGATÒRIAMENT 

 Projecte d'activitat, redactat i subscrit per tècnic competent identificat mitjançant nom, cognoms, titulació i document 
nacional d'identitat, i visat pel col·legi professional corresponent, quan siga exigible legalment, que incloga informació 
suficient 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 possible, de reducció d'aquestes emissions, així 
com els aspectes de competència municipal relatius a sorolls, vibracions, calor, olors i abocaments al sistema de 
sanejament o clavegueram municipal i, en el seu cas, els relatius a incendis, accessibilitat, seguretat, sanitaris i 
qualssevol altres que es contemplen en les ordenances municipals. 

 Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió, a l'efecte del tràmit d'informació 
pública. 

SEGONS EL CAS 

 Si el projecte no està visat, declaració signada pel tècnic o la tècnica projectista (GD0001), segons el RD 1000/2010. 

 En el cas que siga necessària la realització d'obres, s'haurà d'acompanyar el projecte corresponent, el qual serà 
tramitat conjuntament amb la llicència ambiental, amb la finalitat de comprovar que aquestes s'executen i es 
desenvolupen d'acord amb la normativa vigent. 

 Si no està inclòs en el projecte, descripció de rètols i altres elements a instal·lar en la façana (aire condicionat, tendals, 
etc.). S'acompanyarà amb plans descriptius o composició fotogràfica sobre la proposta d'elements a instal·lar, indicant 
els materials, acabats i colors, tant de la façana del mateix immoble, com dels elements a instal·lar. 

 Si no està inclòs en el projecte, s'haurà de presentar l'Estudi Acústic, segons l'art. 36 de la Llei 7/2002, de 3 de 
desembre, de Protecció contra la Contaminació Acústica. 

 Document comprensiu de les dades que, segons l’opinió de la persona sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat 
d'acord amb les disposicions vigents. 

 Quan el projecte estiga sotmés a avaluació d'impacte ambiental, s'haurà de presentar estudi d'impacte ambiental, 
d'acord amb la normativa vigent en la matèria, o còpia del pronunciament recaigut, quan l'avaluació haja sigut 
efectuada al 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 Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià. 

 Declaració d'interés comunitari. 

 Programes de manteniment per a les instal·lacions industrials incloses en l'article 2 del RD 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. 
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 Pla d'autoprotecció per a les instal·lacions afectades pel RD 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 originar situacions 
d'emergència, o la norma que el substituïsca. 

 Quan es tracte d'instal·lacions subjectes al RD 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s'aproven mesures de control 
dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguen substàncies perilloses, la documentació exigida per 
la normativa vigent en la matèria. 

 A la sol·licitud s'acompanyarà còpia de les autoritzacions o concessions prèvies, o formalització d’altres instruments, 
exigides per la normativa sectorial, o còpia de la sol·licitud, quan estiguen en tràmit, contemplades en els articles 12.3 
i 15.2 de la Llei 6/2014. 

 Si requereix ocupació de la via pública, fotografies numerades de l'estat actual del paviment i de les voreres. L’OVP 
haurà de sol·licitar-se expressament utilitzant el model G00016, amb una antelació mínima de 3 dies hàbils, segons 
l’Ordenança fiscal reguladora la Taxa d'Ocupació de la Via Pública. 

 Si la presentació es realitza presencialment, còpia digitalitzada, en suport informàtic, de la totalitat de la 
documentació tècnica aportada, per a la seua tramesa a l'òrgan autonòmic competent. 

L'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, LPAC, defineix els subjectes obligats a relacionar-se amb 
l'administració pública de manera electrònica per a qualsevol tràmit d'un procediment. 
En la tramitació electrònica no haurà de presentar el formulari PDF G00040, bastarà amb emplenar el 
formulari electrònic. 
Recordeu que l'atenció presencial en les dependències municipals requereix CITA PRÈVIA. 

• Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià
• Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica
• Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
• Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la

contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis
• RD 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.
• RD 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 originar  situacions d'emergència.
• Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori
• RD 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els

quals intervinguen substàncies perilloses.
• Ordenança municipal reguladora de l'Emissió i Recepció de Sorolls i Vibracions (BOP núm. 76, de 31/03/1999)
• Ordenança reguladora de l'Aire Condicionat, Rètols i altres elements 
• Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per prestació del servei de Concessió de Llicències d'Obertura d'Establiments (BOP

núm. 146, de 22/06/2011) 
• Ordenança municipal reguladora de les Declaracions Responsables, Comunicacions, Llicències Urbanístiques i Llicències 

Ambientals (BOP núm. 240, de 15/12/2016)
• Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres  (BOP núm. 246, de 24/12/2016)
• Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per Ocupació de la Via Pública (BOP núm. 19, de 28/01/2019)
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SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL 
1a FASE 

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
Nom 
Primer cognom NIF/NIE 
Segon cognom Telèfon 

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (si escau, aportar document acreditatiu de la representació) 
Nom 
Primer cognom NIF/NIE 
Segon cognom Telèfon 
 

(1) APORTA ACREDITACIÓ  
APORTADA PRÈVIAMENT:  DATA REGISTRE 

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ  Electrònica  Paper

C/av./plaça Província 
Municipi CP 
Correu @ 
En prestar el seu consentiment perquè l'Ajuntament de Gandia realitze notificació telemàtica, haurà de comparéixer electrònicament en la 
seu: gandia.sedelectronica.es, mitjançant qualsevol mitjà de signatura electrònica. 

 No requereix execució d’obres  Llicència d’obres conjuntament

DADES DE LA CONSTRUCTORA (empleneu, si sol·licita llicència d’obres) 
Nom o Raó Social 
Telèfon de contacte Alta IAE 

 NO requereix ocupació de la via pública  SÍ que requereix ocupació de la via pública
En el cas de requerir OVP per a la col·locació de bastides, contenidors, etc., s'haurà de sol·licitar expressament, utilitzant el model 
G00016, amb una antelació mínima de 3 dies hàbils. 

DADES DE L’ACTIVITAT 
Nom comercial 
Emplaçament 
Referència cadastral  Potència instal·lada 
Breu descripció de l’activitat 

DADES DEL TÈCNIC O LA TÈCNICA PROJECTISTA TITULAT/DA COMPETENT (Mod. GD0001) 
Si el projecte no està visat, caldrà aportar Declaració Responsable firmada pel tècnic o la tècnica titulat/da. 

SOL·LICITA: 
Llicència d'obres, quan siga procedent, i Llicència Ambiental per a l'activitat descrita, d’acord amb el que 
disposen l'article 53 i següents, i l'Annex II de la Llei 6/2014, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental 
d'Activitats. 

L'obtenció de la Llicència Ambiental habilita a executar la construcció de les instal·lacions i, si s’escau, les obres que 
continga, ja que l'inici de l'activitat està condicionat a la presentació de la comunicació de posada en funcionament 
de l'activitat (G00041) per part de la persona titular. 

 

MODEL: G00040 CODI SIA: 1986511 ACTUALITZACIÓ: 23/10/2020 DEPARTAMENT:  ACTIVITATS 
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COMPATIBILITAT URBANÍSTICA 
Data sol·licitud Registre d’entrada núm. 
La compatibilitat urbanística ha d'estar resolta com a FAVORABLE o bé ha d'haver transcorregut 1 mes des de la 
sol·licitud. 

(2) NÚM. LIQUIDACIÓ 
IMPOST D’OBRES 

(2) NÚM. LIQUIDACIÓ 
TAXA D’OBERTURA 

No caldrà aportar el justificant de pagament sempre que indique el número de les liquidacions pagades. 
Si la presentació del tràmit es realitza telemàticament, el Departament d'Activitats notificarà les liquidacions electrònicament, 
una vegada iniciat el procediment. 

CONSENTIMENTS I PROTECCIÓ DE DADES 
 PRESTA EL SEU CONSENTIMENT perquè l’Ajuntament de Gandia realitze consultes de les dades de la persona

sol·licitant a altres administracions públiques, per via telemàtica.  
Indicar l’administració: 

 HE SIGUT INFORMAT/DA que l’Ajuntament de Gandia tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la
documentació que l’acompanya, per a la realització d’actuacions administratives. 

Informació bàsica Protecció de Dades 
Responsable Ajuntament de Gandia 
Finalitat Tramitar Llicències Ambientals. 
Legitimació Compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat. 
Destinataris Se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques. No hi ha previsió de transferència a tercers països. 
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica en la informació addicional. 
Informació addicional Protecció de Dades 
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en l’adreça següent:  

www.gandia.es/aytg/Web_php/?contenido=subapartados_woden&id_boto=513 
 

Delegada de Protecció de Dades    protecciodedades@gandia.org 96 295 98 00 

LLOC I DATA AUTORITZACIÓ per a presentar el tràmit 
IMPRESCINDIBLE aportar còpia del DNI de a persona interessada, en el cas 
d'autoritzar a presentaer el tràmit. 

FIRMA de la persona interessada: La persona interessada autoritza: 
Nom i cognoms: 

NIF: 

FIRMA de la persona autoritzada: 

MODEL: G00040 CODI SIA: 1986511 ACTUALITZACIÓ: 23/10/2020 DEPARTAMENT: ACTIVITATS  
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