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SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL / SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL
El senyor - La senyora / Don - Doña
DNI - NIF - NIE - CIF

Adreça / Dirección

DNI - NIF - NIE

En representació de / En representación de
Municipi / Municipio

EXPONE / EXPOSA
Que pretén obtindre llicència ambiental de: / Que pretende obtener licencia ambiental de
Emplaçament / Emplazamiento

CP

Telèfon - Teléfono

amb denominació comercial / con denominación
comercial
Teléfono / Teléfono

Que el/la sol·licitant estima que l'activitat de referència està subjecta a la normativa continguda en la Llei de la Generalitat 6/2014, de
25 de juliol, de Prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana. / Que el/la solicitante estima que la
actividad de referencia está sujeta a la normativa contenida en la Ley de la Generalitat 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, calidad y
control ambiental de actividades en la Comunidad Valenciana.
Que a estos efectes aporta la documentació següent / Que a estos efectos aporta la siguiente documentación.
1. Informe urbanístic municipal o fotocòpia de la sol·licitud. / Informe urbanístico municipal o fotocopia de la solicitud.
2. Projecte d'activitat, una còpia en paper i una altra en format digital (PDF) , que complisca els requisits de l'art. 53.2.1.a de la llei
6/2014, visat pel Col·legi Professional. Cas que no s'aporte la documentació visada, en aplicació del RD 1000/2010, s'haurà
d'aportar certificat que acredite la col·legiació del projectista, emés per Col·legi Oficial, o compulsa del títol acadèmic. / Proyecto
de actividad, una copia en papel y otra en formato digital (PDF), que cumpla los requisitos del art. 53.2.1.a de la ley 6/2014, visado
por Colegio Profesional. En caso de que no se aporte la documentación visada, en aplicación del RD 1000/2010, se deberá aportar
certificado que acredite la colegiación del proyectista, emitido por Colegio Oficial, o compulsa del título académico.
3. Projecte d'obra, còpia en paper i una altra en format digital (PDF), o declaració jurada de no execució d'obres per al
desenrrotllament de l'activitat./ Proyecto de obra, copia en papel i otra en formato digital (PDF), o declaración jurada de no
ejecución de obras para el desarrollo de la actividad.
4. Estudi d'impacte ambiental, si és el cas./ Estudio de impacto ambiental, en su caso.
5. Declaració d'interés comunitari, quan siga procedent./ Declaración de interés comunitario cuando sea procedente.
6. Estudi acústic, segons art. 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la contaminació acústica
o norma que la susbtituïsca ./ Estudio acústico, según art. 36 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre de la Generalitat, de Protección
contra la contaminación acústica o norma que la sustituya.
7. Resum no tècnic de la documentació aportada per al tràmit d'informació pública./ Resumen no técnico de la documentación
aportada para el trámite de información pública.
8. Document amb les dades que, a juí del sol·licitant, siguen confidencials d'acord amb les disposicions vigents./ Documento con
los datos que, a juicio del solicitante, sean confidenciales de acuerdo con las disposiciones vigentes.
9. Certificat de verificació de la documentació, si és el cas./ Certificado de verificación de la documentación, si es el caso.
10. Fotocòpia del alta de l'Impost sobre Activitats Econòmiques./ Fotocopia del alta del Impuesto sobre Actividades Económicas.
11. Fotocòpia del rebut de l'Impost de Béns Immobles del Local. / Fotocopia del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles del
Local.
12. Autoliquidació del pagament de la taxa per a concessió de llicència ambiental, per tindre el caràcter d'ingrés previ a la
tramitació de la sol·licitud d'acord amb l'ordenança vigent. / Autoliquidación del pago de la tasa para concesión de licencia
ambiental, por tener el carácter de ingreso previo a la tramitación de la solicitud de acuerdo con la ordenanza vigente.

ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MISLATA

AJUNTAMENT DE MISLATA
PLAÇA CONSTITUCIÓ, 8
46920 MISLATA (VALÈNCIA)
TEL: 963 99 11 28 / 44
FAX: 963 99 11 60
WWW.MISLATA.ES

INDÚSTRIA I MEDI AMBIENT
Página 2 de 2

Model - Modelo: IND-006
V161019

13. Autoliquidació del pagament de la taxa per obres, si és el cas / Autoliquidación del pago de la tasa por obras, en su caso.
14. Autoliquidació del pagament de l'impost de construccions, si és el cas / Autoliquidación del pago del impuesto de
construcciones, en su caso.
15. Documentació requerida en l'art. 11 de la Llei 4/1998, si és el cas./ Documentación requerida en el art. 11 de la Ley 4/1998, en su
caso.
16. Programa de manteniment, si és el cas, segons art. 2 de RD 865/2003./ Programa de mantenimiento, en su caso, según art. 2 de
RD 865/2003.
17. Documentació requerida pel RD 1254/1999, de 16 de juliol, si és el cas./ Documentación requerida por RD 1254/1999, de 16 de
julio, en su caso.

Per tot allò que s'ha exposat, SOL·LICITA / Por todo lo expuesto, SOLICITA
Que tenint per presentat este escrit, amb la documentació que s'acompanya, i prèvia la tramitació corresponent, es
concedisca l'oportuna LLICÈNCIA AMBIENTAL. / Que teniendo por presentado este escrito, con la documentación que se
acompaña, y previa la tramitación correspondiente, se conceda la oportuna LICENCIA AMBIENTAL.
FIRMA

Mislata,

Segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que l'Ajuntament incorporarà les seues dades a un fitxer, que s'utilitzarà per
als fins d'esta sol·licitud i no se cedirà a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres Administracions Públiques destinatàries del tractament. Per a exercir els seus
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició podrà dirigir-se per escrit a l'Ajuntament, Plaça de la Constitució, 8. 46920, Mislata (València)./ Según la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento incorporará sus datos a un fichero, que se utilizará para los fines de esta
solicitud y no se cederá a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras Administraciones Públicas destinatarias del tratamiento. Para ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición diríjase por escrito al Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 8. 46920, Mislata (Valencia).

Imprimiu
Imprimir

Cal imprimir la instància per duplicat, un exemplar per a l'Administració i un per a la persona interessada.
Imprimir la instancia por duplicado, un ejemplar para la Administración y uno para la persona interesada.
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