SOL.LICITUD DE COMUNICACIÓ AMBIENTAL (Apertura innocua)

DADES PRSONALS

Nom i cognoms

DNI

Tel·lèfon

Domicili

Municipi

Codi Postal

correu electrònic

En representación de:

NIF

ACTIVITAT A SOL·LICITAR

Altres dades:

EMPLAÇAMENT EXACTE DE L’ACTIVITAT:
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

EXPONE: Que a judici del que subscriu, s’estima que l’activitat de referència no requereix llicència ambiental,
conforme a la Llei 2/2006, de 3 de maig, de la Generalitat Valenciana, de Prevenció i Qualitat Ambiental, i al
Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perillosses, aprovat per Decret 2141/1961, de 20 de
novembre, per no figurar en el Nomenclator d’Activitts Qualificades, aprovat per Decret 54/1990, de 26 de
març, del Consell de la Generalitat Valenciana.

 EL REGISTRO DE LA PRESENTE SOLICITUD, NO IMPLICA LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA.

SOL·LICITA

 ADJUNTO SE ENCUENTRA LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE, CON CARÁCTER GENERAL,
SE REFIEREN A LA PRESENTE COMUNICACIÓN.
Que previs els tràmits de rigor, que s’estableixen en la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana,
es tinga per efectuada la Comunicació Ambiental de l’activitat a què es refereix la present sol·licitud.

Benimodo, a

de

(firma)

de

.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A SOL·LICITAR
COMUNICACIÓ AMBIENTAL

 Instància de sol·licitud de comunicació ambiental, segons model normalitzat, signada pel
sol·licitant de la llicència o pel representant legal, cas de ser persona jurídica.

 Fotocòpia del DNI/NIF
 Si es tracta de societats, s’haurà d’aportar escriptura de constitució i en el seu cas, poders que
legitimen l’actuació de la persona física en el seu nom.

 Cas que els sol·licitants estagueren constituïts en comunitat de bens, haurà d’aportar còpia del
ontracte constitutiu de societat, havent de suscriure la instància tots els comuners, o en el el seu
cas, qui ostente la representació legal.

 Escriptura de propietat del local al qual es destina l’activitat, o contracte d’arrendament.
 Certificació de Compatibilitat Urbanística.
 Memoria Tècnica (per duplicat) en la qual es detallen les característiques de l’activitat i

instal·lacions, i plànols de l’emplaçament, planta i alçat a escala 1:50, indicant la superficie i
l’emplaçament dels dispositius instal·lats de seguretat contra incendis, firmats pel tècnic
competent i visats pel Col·legi Oficial corresponent, pel tècnic competent.

 Certificat Tècnic, acreditant que les instal·lacions i l’activitt cumpleix tots els requisits
ambientals exigibles i demés requisits preceptius.

PER A SOL·LICITANTS ESTRANGERS
Tots els estrangers que vullguen realitzar qualsevol activitat lucrativa, laboral o professional a
Espanya, per compte propi, hauran d’obtindre, el Permís de Residència Temporal o Autorització
d’Estada i la corresponent Autorització Administrativa per a poder treballar (Art. 36.1 L.O 14/2003 i
art. 64 RD 864/2001).
DOCUMENTACIÓ A APORTAR
1) Documentació personal:
a) Fotocòpia del Passaport en vigor o del Document d’Identifiació del país de procedència, compulsat per
la Delegació del Govern.
b) Fotocòpia del Permís de Residència del firmant, compulsada per l’òrgan emisor.
- Temporal: Autoritza a romandre a Espanya per un periode superior a 90 dies o inferior a 5
anys.
- Permanent: Autoritza a residir a España indefinidament i treballar en igualtat de condicions
que els espanyols.
2) Documentació Administrativa: La mateixa que els sol·licitants espanyols.

