LLICÈNCIA AMBIENTAL
1. Dades de l’interessat
Nom o raó social

NIF/CIF

Nom del representant

NIF

Domicili a efectes de notificacions
Província

Telèfon

C.P.
Fax

Municipi

Correu electrònic

2. Dades de l’activitat
Via
Activitat
Nom del local

Ref. Cadastral.

Per tot allò exposat i atenent allò establert en la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció,
Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana de Prevenció de la Contaminació i Qualitat
Ambiental, SOLLICITA que tinguen presents aquest escrit juntament amb la documentació que s’acompanya i
prèvia tramitació corresponent es concedisca la corresponent llicència ambiental.

Ondara, a ______ de _____________________ de ______
Signat l’interessat,

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L´AJUNTAMENT D´ONDARA

CIF: P0309500G - Plaça del Convent, 2 – 03760 Ondara – Tel.: 965 76 60 00 – Fax: 965 76 60 81 – ajuntament@ondara.org

Les dades per vosté facilitades seran incloses en un fitxer titularitat de l'Ajuntament d'Ondara, la finalitat del qual és
gestionar les peticions manifestades en el present document. Així mateix, informem que les seues dades no seran
cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir
estos per a poder gestionar la seua sollicitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei. D'acord amb el que
disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancellació i, si és el cas, oposició, bé enviant una sollicitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia
del seu DNI, Passaport, NIE o un altre document d'identificació equivalent, dirigida a l'Ajuntament d'Ondara, Plaça de
Convent, 2, CP 03760 Ondara (Alacant) .

Documentació que s’acompanya

- Fotocòpia del Document d’identitat del sollicitant i del representant legal, quan escaiga.
- Fotocòpia de l’escriptura de constitució o modificació, del poder de representació i de la targeta
del C.I.F., quan es tracte de persones jurídiques.

- Justificant d’ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenances fiscals vigents per a activitats.
- Documentació acreditativa de la propietat del local o contracte d’arrendament.
- Projecte tècnic de l’activitat redactada per tècnic competent i justificativa de la normativa
aplicable. (2 còpies en paper i còpia en document únic en format digital)

- Sollicitud de llicència d’obres o declaració responsable d’obres (si és el cas)
- Estudi acústic conforme a l’article 36 de la Llei 7/2002 de 3 de desembre de la Generalitat, de
Protecció de la Contaminació Acústica

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

- Informe urbanístic de compatibilitat de l’activitat amb la seua ubicació o còpia de la sollicitud.
A més, quan escaiga, deurà aportar:

- Estudi d’impacte ambiental en compliment de la normativa aplicable.
- Programa de manteniment exigit 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 higienico-sanitaris per a la prevenció i control de la
legionel·losi.

- Declaració d’interès comunitari.
- Pla d’autoprotecció quan les installacions estiguen afectades pel R.D: 393/2007, de 27 de març, pel
que s’aprova la normativa bàsica de autoprotecció dels centres, establiments i dependències que
puguen donar peu a situacions d’emergència.

- Documentació exigida per a les Installacions subjectes al R.D.1254/1999, de 16 de juliol, pel què
s’estableixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els que intervinguen
substàncies perilloses.

- Qualssevol altres documents necessaris segons les diferents normatives sectorials aplicables.
ADVERTÈNCIES
1. Que, d’acord en allò establert per l´article 60 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció,
Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, el termini màxim per a resoldre i notificar la llicencia
ambiental serà de sis mesos, comptats des de la data en què la sollicitud haja tingut entrada en el registre de
l´Ajuntament competent per a resoldre. Transcorregut este termini sense que s´haja notificat resolució expressa, podrà
entendre’s estimada la sollicitud presentada, llevat que la llicència implique concedir al sollicitant o a tercers facultats
al domini públic o al servici públic, com ara la utilització de la via pública, i en este cas s’entendrà desestimada.
2. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, les
dades de caràcter personal i la informació que es facilita a l’ajuntament al tramitar la present sollicitud, podran ser
incorporats i tractats en un fitxer informatitzat del que es responsable l´Ajuntament d´Ondara, la finalitat del qual es la
gestió de tributs, preus públics, recaptació municipal i gestió pressupostària i contable de l’ajuntament, així com garantir
la constància de tots els documents que tinguen com a destinatari o realitze l´Ajuntament. En tot moment, i de
conformitat amb la legislació vigent, l’interessat podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació i cancellació mitjançant
sol.licitud dirigida a aquest Ajuntament.

CIF: P0309500G - Plaça del Convent, 2 – 03760 Ondara – Tel.: 965 76 60 00 – Fax: 965 76 60 81 – ajuntament@ondara.org

Les dades per vosté facilitades seran incloses en un fitxer titularitat de l'Ajuntament d'Ondara, la finalitat del qual és
gestionar les peticions manifestades en el present document. Així mateix, informem que les seues dades no seran
cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir
estos per a poder gestionar la seua sollicitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei. D'acord amb el que
disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancellació i, si és el cas, oposició, bé enviant una sollicitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia
del seu DNI, Passaport, NIE o un altre document d'identificació equivalent, dirigida a l'Ajuntament d'Ondara, Plaça de
Convent, 2, CP 03760 Ondara (Alacant) .

