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Sol·licitud Llicència Ambiental
Solicitud Licencia Ambiental
DADES DEL SOL·LICITANT / Datos del Solicitante
NOM / Nombre

COGNOMS / Apellidos
ADREÇA / Dirección

DNI:
CP:

MUNICIPI / Municipio

PROVÍNCIA / Provincia

TEL-1

TEL-2

DADES DEL REPRESENTANT / Datos del representante
NOM / Nombre
DNI:
CP:

COGNOMS / Apellidos
ADREÇA / Dirección
MUNICIPI / Municipio

PROVÍNCIA / Provincia

TEL-1

TEL-2

EXPOSA / Expone
Que estant interessat a desenvolupar en el terme
municipal de Miramar l'activitat de

Que estando interesado en desarrollar en el término
municipal de Miramar la actividad de

AMB EL NOM / Con el nombre
EN LA SEGÜENT UBICACIÓ / En la siguiente ubicació

,

AMB REFERÈNCIA CADASTRAL / Con referencia catastral:
no compresa en l'ANNEX I i II de la Llei 2/2006, de 5
de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat
Ambiental, i d'acord amb el previst en l'article 46 i
següents del mateix text legal citat.

,no comprendida en el ANEXO I y II de la Ley 2/2006,
de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y
Calidad Ambiental, y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 46 y siguientes del mismo texto legal citado.

SOL·LICITA / Solicita
LLICÈNCIA AMBIENTAL per a l'activitat de

LICENCIA AMBIENTAL para la actividad de

l'exercici del qual s'exposa anteriorment i s'acompanya
la documentació següent:

cuyo ejercicio se expone anteriormente y se
acompaña la documentación siguiente:

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 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, si escau, els relatius a
incendis, seguretat i sanitaris.

A) Proyecto básico de la instalación o proyecto de la
actividad, redactado por técnico competente y visado
por el colegio profesional correspondiente, que incluya
suficiente información sobre la descripción detallada
de la actividad y las fuentes de las emisiones a la
atmósfera, al agua y al suelo, los sistemas correctores
y las medidas de prevención y, cuando ello no sea
posible, de reducción de dichas emisiones, así como
los aspectos de competencia municipal relativos a
ruidos, vibraciones, calor, olores y vertidos al sistema
de saneamiento o alcantarillado municipal y, en su
caso, los relativos a incendios, seguridad y sanitarios.

B) Estudi d'impacte ambiental quan el projecte estiga
sotmès a avaluació d'impacte ambiental d'acord amb
la normativa vigent en la matèria, llevat que ja haja
estat efectuada aquesta avaluació dintre d'un altre
procediment autoritzador, en aquest cas haurà
d'aportar-se còpia del pronunciament recaigut.

B) Estudio de impacto ambiental cuando el proyecto
esté sometido a evaluación de impacto ambiental de
acuerdo con la normativa vigente en la materia, salvo
que ya haya sido efectuada dicha evaluación en el
seno de otro procedimiento autorizatorio, en cuyo caso
deberá aportarse copia del pronunciamiento recaído.
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C) Si escau, la documentació necessària per a
l'emissió de l'informe que es refereix l'article 11 de la
Llei 4/1998, de 11 de juny, de La Generalitat, del
Patrimoni Cultural Valencià, o el corresponent de la
norma que ho substituïsca, que es tramitarà d'acord
amb el que s'establisca reglamentàriament.

C) En su caso, la documentación necesaria para la
emisión del informe a que se refiere el artículo 11 de la
Ley 4/1998, de 11 de junio, de La Generalitat, del
Patrimonio Cultural Valenciano, o el correspondiente
de la norma que lo sustituya, que se tramitará de
acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

D) Estudi acústic conforme a 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.

D) Estudio acústico conforme al artículo 36 de la Ley
7/2002, de 3 de diciembre, de La Generalitat, de
Protección contra la Contaminación Acústica, o el
correspondiente de la norma que lo sustituya.

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

E) Resumen no técnico de la documentación
presentada para facilitar su comprensión a los efectos
del trámite de información pública.

F) Certificat de compatibilitat del projecte amb el
planejament urbanístic, o si escau, indicació de la data
que va sol·licitar el mateix.
G) Si cal, 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 higiènic-sanitaris per a la
prevenció i control de la legionelosis, o norma que ho
substituïsca.

F) Certificado de compatibilidad del proyecto con el
planeamiento urbanístico, o en su caso, indicación de
la fecha en que solicitó el mismo.
G) Cuando proceda, los programas de mantenimiento
exigidos para las instalaciones industriales incluidas en
el artículo 2 del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio,
por el que se establecen los criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la
legionelosis, o norma que lo sustituya.

G) Document comprensiu de les dades que, segons el
parèixer del sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat
d'acord amb les disposicions vigents, indicant la
norma amb rang de llei que empara aquesta
confidencialitat.

G) Documento comprensivo de los datos que, sgún el
parecer del solicitante, disfruten de confidencialidad de
acuerdo con las disposiciones vigentes, indicando la
norma con rango de ley que ampara esta
confidencialidad.

H) Quan es tracte d'instal·lacions subjectes al Reial
decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual
s'estableixen amidades de control dels riscos inherents
als accidents greus en els quals intervinguen
substàncies perilloses, la documentació exigida per la
normativa vigent en la matèria..

H) Cuando se trate de instalaciones sujetas al Real
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se
establecen medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas, la documentación
exigida por la normativa vigente en la materia.

En els supòsits de modificació substancial d'una
instal·lació o activitat que ja conte amb llicència
ambiental, la sol·licitud ha d'anar referida
específicament a les parts i als aspectes afectats per
aquesta modificació.
En el cas que siga necessària la realització d'obres,
haurà d'acompanyar-se el corresponent projecte que
serà tramitat conjuntament amb la llicència ambiental,
amb la finalitat de comprovar que aquestes s'executen
i desenvolupen d'acord amb la normativa vigent.

En los supuestos de modificación sustancial de una
instalación o actividad que ya cuente con licencia
ambiental, la solicitud debe ir referida específicamente
a las partes y a los aspectos afectados por dicha
modificación.
En el caso de que sea necesaria la realización de
obras, deberá acompañarse el correspondiente
proyecto que será tramitado conjuntamente con la
licencia ambiental, con el fin de comprobar que éstas
se ejecutan y desarrollan de acuerdo con la normativa
vigente.

Quadre de dates respecte al lliurament de la
documentació anterior:

Cuadro de fechas respecto a la entrega de la
documentación anterior:

MIRAMAR A
SIGNAT / Firmado:

SEGELL / Sello:
A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

I:

H:
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