AJUNTAMENT DE BENIMODO
PLAÇA MAJOR,1 46291 BENIMODO (VALENCIA) TEL. 96 253 06 06 FAX. 96 299 34 96 e-mail: benimodo_ofi@gva.es CIF: P-46-06300-D

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL (Llicència d’abertura)
DADES PERSONALS

Nom i cognoms

DNI

Tel·lèfon

Domicili

Municipi

Codi Postal

Correu electrònic

En representació de

NIF

Altres dades

EMPLAÇAMENT EXACTE DE L’ACTIVITAT:

ACTIVITTAT A SOL·LICITAR

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Veïns immediats al lloc d’emplaçament:
Nord:
Sud:
Est:
Oest:
EXPOSE: Que l’activitat de referència està subjecta a la normativa de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la
Generalitat Valenciana, de Prevenció i Qualitat Ambiental, a aquestos efectes, i una volta indicats els veïns
immediats del lloc d’emplaçament, per a la seua tramitació fa constar que aporta la documentació referida en
aquest imprés.

EL REGISTRE DE LA PRESENT SOL·LICITUD, NO IMPLICA LA CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA.

SOL·LICITA

ADJUNTA ES TROBA LA RELACIÓ DE DOCUMENTS QUÈ, AMB CARÀCTER GENERAL, ES NECESSITEN PER A
FORMULAR PA PRESENT SOL·LICITUD.

Que previs els tràmits que estableix la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, em siga
concedida la llicència sol·liitada.

Benimodo, a

d

de

(firma)

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE BENIMODO

.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A SOL·LICITAR
LLICÈNCIA AMBIENTAL
TRAMITACIÓ D’ACORD AMB LA NOVA LLEI 2/2006. DE PREVENCIÓ DE LA
CONTAMINACIÓ I QUALITAT AMBIENTAL, en vigor des del 12 d’agost de 2006

 Instancia de sol·licitud de LLCÈNCIA AMBIENTAL, segons model normalitzat, firmada
pel sol·licitant de la llicència o pel representant legal en cas de ser persona jurídica.

 Fotocòpia del DNI/NIF
 Cas de ser Societats, s’haurà d’aportar escriptura de constitució i en el seu as, poders
que legitimen l’actuació de la persona física en el seu nom.

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

 Escriptura de propietat del local al qual es destina l’actividad, o contracte d’arrendament.
 Certificació de Compatibilitat Urbanística.
 Projecte bàsic (per triplicat exemplar) redactad i subscrit per tècnic competent i visat
pel Col·legi Professional corresponent, que haurà de contenir memoria descriptiva del
procés productiu, en el què es detallen les característiques de l’activitt, la seua possible
repercusió sobre el medi ambient i en els aspectos sanitaris, i les mesures correctores
que s’hagen d’aplicar, amb expressió del seu grau d’eficàcia i garantia de seguretat.

 Resum No Tècnic sobre la documentació presentada, amb la finalitat de facilitar la seua
comprensió als interessats en el tràmit d’Informació Pública.
A més a més, en el seu cas i per a aquelles activitats en què així es requerisca

 Estudi d’Impacte Ambiental.
 Estudi Acústic.
 Estudi d’Accessibilitat de persones discapacitades.
 Justificació del compliment del Reglament Tècnic Sanitari.
 Informe de la Generalitat Valenciana sobre protecció de l’ambient atmosfèric.
 Programes de manteniment d’instal·lacions generadores d’aerosols.
 Documentació per a informe en matèria de Patrimoni Cultural.
 Documentació exigida, relativa a seguretat industrial, per a prevenció d’accidents en els
què intervinguen substàncies tòxiques o perillosses.

 Còpia de la sol·licitud de llicència d’obres per a l’habilitació del local i en especial, quan
implique adaptació del local a la normativa en matèria d’Establiments Públics i
Espectacles.

