Reservat per a l’Administració
REGISTRE D’ENTRADA
Reservado para la Administración
REGISTRO DE ENTRADA

( ) Les

dades facilitades per
vosté en este formulari
passaran a formar part dels
fitxers automatitzats propietat
de l'Ajuntament de València i
podran ser utilitzades pel titular
del fitxer per a l'exercici de les
funcions pròpies en l'àmbit de
les seues competències. De
conformitat amb la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal,
vosté podrà exercitar els drets
d'accés, rectificació, cancellació i oposició mitjançant
instància presentada davant el
Registre Gral. d’Entrada de
l’Ajuntament de València.

Los datos facilitados por Ud. en
este formulario pasarán a formar
parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Valencia y podrán
ser utilizados por el titular del
fichero para el ejercicio de las
funciones propias en el ámbito
de sus competencias. De
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal, Ud.
podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
instancia presentada ante el
Registro Gral. d’Entrada del
Ayuntamiento de Valencia.

Documents necessaris que haurà d'adjuntar-hi
Esborreu
AJUNTAMENT DE VALENCIA
Borrar
Documentos necesarios que deberá adjuntar
www. valencia.es

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL / SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL
INFORMACIÓ
La sol·licitud de la llicència no autoritza la instalació de l’activitat,
que només podrà efectuar-se amb la concessió d’esta.

INFORMACIÓN
La solicitud de la licencia no autoriza la instalación de la actividad,
que sólo podrá efectuarse con la concesión de la misma.

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
DNI / NIF

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

:

FAX:
Adreça electrònica / Correo electrónico

Com a (interessat/a, en representació de...) / En calidad de (interesado/a, en representación de...)

Domicili als efectes de notificació / Domicilio a efectos de notificación

Localitat / Localidad

DNI / NIF

C. Postal

FETS I RAONS / HECHOS Y RAZONES
Projecte establir i exercir una activitat de les característiques següents:
Proyecto establecer y ejercer una actividad de las siguientes características:
ACTIVITAT
ACTIVIDAD

Decret 54/90 de la G.V. (Activitats qualificades)
Decreto 54/90 de la G.V. (Actividades calificadas)
Annex de la Llei 4/03 de la G.V. (Espectacles públics)
Anexo de la Ley 4/03 de la G.V. (Espectáculos públicos)

EMPLAÇAMENT DE L’ACTIVITAT:
Carrer
EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD: Calle
baix
bajo

(esquerra/dreta / izquierda/derecha)

C. Postal
C. Postal

núm.
nº
Referència cadastral
Referencia catastral

planta
planta

(20 dígits / 20 dígitos)

L’activitat disposa d’instal·lacions subjectes a l’aplicació de la normativa sobre prevenció i control de la legionel·losi? ( 1 ):
¿ La actividad dispone de instalaciones sujetas a la aplicación de la normativa sobre prevención y control de la legionelosis? ( 1 ):
SÍ.

Tipus d’instal·lació
Tipo de instalación

NO
TÈCNIC/A REDACTOR/A DEL PROJECTE
TÉCNICO/A REDACTOR/A DEL PROYECTO
Titulació
Titulación

Telèfon
Teléfono

Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, i Decret del Govern Valencià 173/2000, de 5 de desembre.
( 1) Segons
Según Real Decreto 865/2003, de 4 de julio y Decreto del Gobierno Valenciano 173/2000, de 5 de diciembre.

SOL.LICITUD / SOLICITUD
València..................................................

Que d’acord amb les disposicions establides en la Llei 2/2006 de la Generalitat Vanenciana, del 5 de maig, de
Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, sol·licite la concessió de la llicència per a la instal·lació de
l’activitat esmentada.
Que al amparo de lo establecido en la Ley 2/2006 de la Generalitat Valenciana, del 5 de mayo, de Prevención de
la Contamienación y Calidad Ambiental, solicito la concesión de la licencia para la instalación de la actividad
indicada.

Autoritze la utilització del fax com a mitjà de notificació per a la major agilitat en el tràmit.
Autorizo la utilización del fax como medio de notificación para mayor agilidad en el trámite.

SIGNATURA PERSONA SOL .LICITANT
FIRMA PERSONA SOLICITANTE

No oblideu signar ací abans de
presentar el document al Registre.
No olvide firmar aquí antes de
presentar el documento en el
Registro.

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD / DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD
Cal imprimir la instància per duplicat, l'original per a l'Administració i la còpia per a la persona interessada

Imprimiu
31.46-116

Imprimir

L'ALCALDESSA
L'AJUNTAMENT
VALÈNCIA
Imprimir la instanciaApor
duplicado, el originalDE
para
la Administración y laDE
copia
para la persona interesada

VEGEU FULL 2
VER HOJA 2

Esborreu

Borrar

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD / DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN
a) Assenyale amb una “X” la documentació aportada:
Señale con una “X” la documentación aportada:

b) Els originals dels documents s’acompanyaran per a la contrastació amb la còpia.
Los originales de los documentos se acompañarán a efectos de su cotejo con la copia.

Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i del seu representant, si fa el cas.
Fotocopia del DNI de la persona solicitante y de su legal representante, en su caso.
En cas de ser una societat la sol·licitant, caldrà aportar la fotocòpia de l’escriptura de la constitució de la societat i dels poders de
representació de qui signa la instància.
En el caso de ser una sociedad la solicitante, deberá aportarse fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad y de los poderes
de representación de éstos, siempre que acredite dicha representación.
Si les persones sol·licitants estigueren constituïdes en una comunitat de béns, caldrà aportar una còpia del contracte constitutiu de la
dita comunitat i subscriuran la instància la totalitat de la comunitat o qui ostente la representació d’esta, sempre que s’acredite la dita
representació.
En el caso de que las personas solicitantes estuvieran constituidas en comunidad de bienes, deberá aportarse copia del contrato
constitutivo de dicha comunidad, suscribiendo la instancia la totalidad de la comunidad o quienes ostenten la representación de ésta,
siempre que acredite dicha representación.
Projecte tècnic corresponent a les mides de la instal·lació, correctores o de seguretat, redactat i signat per persona facultativa
legalment competent, i visat pel col·legi oficial corresponent; per TRIPLICAT i ajustat a la instrucció 2/1983, aprovada per Ordre de la
Conselleria de Governació, de 7 de juliol de 1983 (DOGV del 19-07-83). El projecte d’activitat justificarà el compliment de la normativa
legal, si fa al cas, sobre prevenció i control de la legionel·losi, i s’especificarà detalladament en la memòria i en els plànols l’adopció
de les mesures preventives determinades en esta normativa (R.D. 865/2003, de 4 de juliol, i Decret del Govern Valencià 173/2000, de 5
de desembre.
Proyecto técnico correspondiente a medidas de instalación, correctoras o de seguridad, redactado y firmado por persona facultativa
legalmente competente, y visado por el colegio oficial correspondiente; por TRIPLICADO y ajustado a la instrucción 2/1983, aprobada por
Orden de la Conselleria de Gobernación, de 7 de julio de 1983 (D.O.G.V. del 19-07-83). El proyecto de actividad justificará el cumplimiento
de la normativa legal, en su caso, sobre prevención y control de la legionelosis, especificando detalladamente en la memoria y
planos la adopción de las medidas preventivas determinadas en esta normativa (R.D. 865/2003, de 4 de julio, y Decreto del Gobierno
Valenciano 173/2000, de 5 de diciembre).
Estudi acústic conforme a l'article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la
Contaminació Acústica, o el corresponent de la norma que el substituïsca.
Estudio acústico conforme al artículo 36 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la
Contaminación Acústica, o el correspondiente de la norma que lo sustituya.
Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió als efectes del tràmit d'informació pública.
Resumen no técnico de la documentación presentada para facilitar su comprensión a los efectos del trámite de información pública.
Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic, o si és el cas, indicació de la data en què es va sol·licitar este.
Certificado de compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico, o en su caso, indicación de la fecha en que se solicitó el
mismo.
Document comprensiu de les dades, que segons el parer de la persona sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat d'acord amb les
disposicions vigents, i amb indicació de la norma amb rang de llei que empara la dita confidencialitat.
Documento comprensivo de los datos, que a juicio de la persona solicitante, gocen de confidencialidad de acuerdo con las
disposiciones vigentes, indicando la norma con rango de ley que ampara dicha confidencialidad.
Si l’exercici de l’activitat comporta l’entrada i l’eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega de mercaderies, s’haurà
d’indicar als plans, amb la finalitat de sol·licitar, si fa al cas, i davant el servici administratiu competent, el corresponent permís per al pas
permanent de vehicles.
En caso de que vaya a producirse entrada y salida de vehículos, aparcamiento o carga y descarga de mercancías, se deberá indicar
en los planos, al objeto de solicitar, en su caso, y ante el servicio administrativo competente, el correspondiente vado.
Annexos. En cas d'existir normativa específica d'aplicació (espectacles públics, impacte ambiental, etc.) s'afegirà a l'anterior documentació
quants annexos siguen necessaris per a justificar el compliment d’esta. Els annexos estaran signats per persona tècnica competent i visats pel
col·legi professional corresponent.

Anexos. En caso de existir normativa específica de aplicación (espectáculos públicos, impacto ambiental, etc.) se añadirá a la anterior
documentación cuantos anexos sean necesarios para justificar el cumplimiento de la misma. Los anexos irán firmados por persona
técnica competente y visados por el colegio profesional correspondiente.

Pàg. anterior

Cal imprimir la instància per duplicat, l'original per a l'Administració i la còpia per a la persona interessada

Esborreu

Pág. anterior

Imprimir la instancia por duplicado, el original para la Administración y la copia para la persona interesada

Borrar

