
DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL TRÀMIT G00041 
DOCUMENTACIÓ QUE ES TROBA EN PODER DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA O POT CONSULTAR-SE TELEMÀTICAMENT A 
través DE PLATAFORMES D'INTERMEDIACIÓ DE DADES PRÈVIA AUTORITZACIÓ 
 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 

 Model 036/037 – Declaració censal d'alta o modificació del cens d'empresaris i retenidors del municipi de Gandia. 

 Si els certificats no estan visats, declaració signada per el/la tècnic/a projectista (GD0001), segons el RD 1000/2010. 

 Documentació especificada en la resolució en virtut de la qual es va concedir la Llicència ambiental. 

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 G00041, 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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LLICÈNCIA AMBIENTAL 
Comunicació de posada en funcionament de l'activitat 

2ª FASE 
DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
Nom  
Primer cognom NIF/NIE 
Segon cognom Telèfon 
DADES DE LA PERSONA REPRESSENTANT (si escau, aportar document acreditatiu de la representació) 
Nombre 
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. 

DADES DE L’ACTIVITAT  
Expedient o registre d’entrada núm. 

DADES DEL/DE LA TÈCNIC/A TITULAT/A COMPETENT PROJECTISTA (Mod. GD0001) 
Si els certificats no estan visats, haurà d'aportar Declaració responsable signada per el/la tècnic/a titulat/a. 

DECLARA 
El signant exposa que es disposa a iniciar l'activitat descrita en les condicions exposades i DECLARA SOTA 
LA SEUA RESPONSABILITAT: 
 Que compleix els requisits tècnics i administratius establits en la normativa vigent, que posseeix la

documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre el seu compliment durant el 
període de temps que dura l'exercici de l'activitat. 

 Que l'activitat no crearà situacions de perill per a la seguretat i la integritat física de les persones i
el medi ambient, ni suposarà la pertorbació rellevant de la convivència que afecte de manera 
greu, immediata i directa a la tranquil·litat, o a l'exercici de drets legítims d'altres persones o al 
normal desenvolupament de les activitats. 

 Que es compromet a respectar les condicions de funcionament que hagen sigut imposades en la
llicència ambiental corresponent mentre dura l'exercici de l'activitat. 

 Que es compromet a efectuar, en un termini no superior a 3 mesos, els controls
reglamentàriament exigits per la normativa ambiental de caràcter sectorial (sorolls, emissions 
atmosfèriques o abocaments) per a assegurar el correcte funcionament ambiental de la 
instal·lació. 

 Que soc coneixedor i ACCEPTE EXPRESSAMENT que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter
essencial, en qualsevol dada, manifestació o document declarat determinarà la IMPOSSIBILITAT 
DE CONTINUAR AMB L'EXERCICI de l'activitat afectada, des que l'Ajuntament tinga constància 
dels fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que 
corresponguen. 

SOL·LICITA 
Pronunciament exprés de conformitat per part de l'Ajuntament a les condicions fixades en la Llicència 
ambiental, segons l'art. 61 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental 
d'activitats en la Comunitat Valenciana.        
MODEL: G00041 CODI SIA: 2278276 ACTUALITZACIÓ: 23/10/2020 DEPARTAMENT:  ACTIVITATS  
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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 presentar el tràmit. 

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

NIF: 
FIRMA de la persona autoritzada: 

MODEL: G00041 CODI SIA: 2278276 ACTUALITZACIÓ: 23/10/2020 DEPARTAMENT: ACTIVITATS  

OBSERVACIONS 
L'Ajuntament de Gandia disposarà del termini d'1 mes des de la presentació de la comunicació de la posada en 
marxa de l'activitat per a verificar la documentació presentada i fer la visita de comprovació de l'adequació de la 
instal·lació a les condicions fixades en la llicència ambiental. Del resultat de la comprovació s'emetrà un informe, 
que si resulta desfavorable, l'ajuntament requerirà a l'interessat perquè procedisca a la correcció dels defectes 
advertits i no es podrà iniciar l'activitat fins que hi haja un pronunciament exprés de conformitat per part de 
l'ajuntament. Si no es detecta inadequació amb el contingut de la Llicència ambiental, s'emetrà un informe de 
conformitat, i es podrà iniciar l'exercici de l'activitat. Transcorregut el termini d'1 mes sense que s'efectue visita de 
comprovació per l'ajuntament, podrà iniciar-se l'exercici de l'activitat. 
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