
 

 

SOL·LICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL 
NÚM. EXPEDIENT: 

 
 

DNI, NIF, NIE    Nom, Cognoms o Raó social_   
Domicili per a notificacions          
Població Telèfon   

 
 

2.-REPRESENTANT (omplir sols en cas de representació)  
       Nom I Cognoms ______________________________________________ DNI, NIF, NIE ________________________________ 
       Condició en que actúa ____________________________________________________________________________________ 
 

 
Emplaçament         
Ús del local_ Superficie del local en M2      

Régim de tinença del local       Propietari        Inquilí 
Nom i domicili del propietari     
colindants (s'indicaran la totalitat dels mateixos, inclús si existeix més d'un per zona) 
 A la dreta entrant  A la esquerre entrant  Al fons En la part superior 

 
 

 
 

Referència cadastral del local                     
 
 

 
 
 

A , a de de 2   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SR. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/TA DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVA 

SOL·LICITANT/ REPRESENTANT (firmat) 

SOL·LICITA LA CONCESIÓ DE LA LLICENCIA AMBIENTAL 

4.- INFORMACIÓ DEL LOCAL/ACTIVITAT 

3.-DADES RELATIVES A LA SOL·LICITUT 

1.- SOL·LICITANT 



 

 

 
 

 

 PROJECTE TÉCNIC DE LA ACTIVITAT. 
 RESUM NO TÉCNIC. 
 CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA 
 DOCUMENT DETERMINANT DADES CONFIDENCIALES. 
 FOTOCOPIA DNI-NIF-CIF-NIE. 
 FOTOCOPIA ESCRITURA CONSTITUCIÓ PERSONA JURÍDICA, SI ESCAU. 
 JUSTIFICANT DEL PAGAMENT DE LES TAXES. 

 
 

 SI ESCAU, ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL. 
 SI ESCAU, DOCUMENTACIÓ PER A INFORME DE PATRIMONI. 
 SI ESCAU, ESTUDI ACUSTIC 
 QUAN ESCAIGUI, PROGRAMES DE MANTENIMENT. 
 PER A INSTAL·LACIONS SUBJECTES Al RD 1254/1999, DOCUMENTACIÓ EXIGIDA PEL MATEIX. 
 EN CAS DE REALITZAR-SE OBRES, EL PROJECTE CORRESPONENT DE LES MATEIXES. 

 
 

 
 

 RECORDE QUE QUAN PRESENT LA DECLARACIÓ D'ALTA EN EL IAE O, EN EL CAS D'ESTAR EXEMPT, CÒPIA 
D'ALTA EN EL CENTRE D'OBLIGATS TRIBUTARIS (MODEL 036), HAURÀ DE PRESENTAR CÒPIA EN L'AJ 

 
 

 

 

Les  dades  facilitades  per  Un.  en  aquest  formulari  passaran  a  formar  part  dels  fitxers  automatitzats  propietat  de 
l'Ajuntament d'Oliva i podran ser utilitzats pel titular del fitxer per a l'exercici de les seues funcions pròpies en l'àmbit de les 
seues  competències.  De  conformitat  amb  la  Llei  Orgànica  15/99,  de  Protecció  de  dades  de  caràcter  personal,  Un.  podrà 
exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició  mitjançant instància presentada davant el Registre General 
d'Entrada de l'Ajuntament d'Oliva. 

OBLIGACIONS PER A ACTIVITATS COMERCIALS 

DOCUMENTS QUE S'ACOMPANYEN AL COSTAT D'UNA CÒPIA EN FORMAT DIGITAL 



 

 

DOCUMENTACIÓ  A  APORTAR  EN  LA  SOL·LICITUD  D'INSTAL·LACIÓ  D'ACTIVITATS  I  INSTAL·LACIONS  SOTMESES  A  la  LLICÈNCIA 
AMBIENTAL (ANNEX II Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la 
Comunitat Valenciana). 

 
Les sol·licituds referides a la instal·lació d'activitats sotmeses al règim de llicència ambiental, hauran de ser acompanyades de la següent 
documentació com a mínim: 

 
I. Projecte bàsic de la instal·lació o projecte de l'activitat, per triplicat, redactat per tècnic competent i visat pel col·legi professional 
corresponent o en cas de no anar visat, Declaració Responsable del Projectista. El Projecte inclourà: 

 
1.- Dades identificatives del titular i de l'activitat. 
2.- Confrontants. 
3.- Document comprensiu de les dades que, segons el parer del sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat d'acord amb les disposicions 
vigents, indicant la norma amb rang de Llei que empara aquesta confidencialitat, si escau. 
4.- Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió a l'efecte del tràmit d'informació pública. 
5.- Justificació de la inclusió en l'Annex II de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental 
d'Activitats a la Comunitat Valenciana. 
6.- Haurà de redactar el projecte, concorde a l'Ordre de 7 de juliol de 1983, per la qual s'aprova la Instrucció 2/1983 que estableix les 
directrius per a la Redacció dels Projectes Tècnics que acompanyen a les sol·licituds de llicències d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives 
i Perilloses. 
7.- Justificació que l'activitat compleix amb l'establit en: 
a) Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana. 
b) Reglament de Protecció Contra Incendis i disposicions que ho complementen, aprovat pel RD 1942/1993. 
c) Document Bàsic SI: Seguretat en Cas d'Incendi del Codi Tècnic de l'Edificació (Reial decret 314/2006, de 17 de març), si escau. 
d) Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials RD 2267/2004, si escau. 
e) Les Seccions perceptives dels Documents Bàsics SUA: Seguretat d'Utilització i Accessibilitat, i HS: Salubritat del Codi Tècnic de 
l'Edificació (Reial decret 314/2006, de 17 de març), si escau. 
f) El RD 486/1997 de 14 d'abril pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
g) La Llei de la Generalitat Valenciana 1/1998, de 5 de maig, d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i altres normes 
d'aplicació i desenvolupament, en el que procedisca. 
h) La normativa sectorial en matèria sanitària, si escau. 
i) Les normatives UNEIX perceptives, si escau. 
j) ANNEXE Estudi acústic conforme a l'article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la 
Contaminació Acústica. 
k) ANNEXE Estudi d'impacte ambiental, si escau. 
l) ANNEXE Instal·lacions subjectes al RD 1254/1999, documentació exigida pel mateix, si escau. 
m) ANNEXE Aplicació Reial decret 865/2003, programes de manteniment per a legionelosis, si escau. 
n) ANNEXE Aplicació Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, si escau. 
8.- Planos: 

 
a) D'Emplaçament a escala 1:2000/1:2500, amb base en els plans parcelaris de la cartografia municipal, concorde al PGOU vigent. 
b) De Planta del local, a escala mínima 1:100 ,en què es pretén exercir l'activitat, grafiantla part en què aquesta va a desenvolupar-se, en 
el qual vindran reflectits: 
- El mobiliari, dispositius i maquinària a instal·lar: mostradors, prestatgeries, expositors, aire condicionat, etc., aparells sanitaris. 
- Verificació de l'exigit en el Document Bàsic SI: Seguretat en Cas d'Incendi del Codi Tècnic de l'Edificació (RD 314/2006, de 17 de març), si 
escau. 
- Verificació de l'exigit en el Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials (RD 2267/2004), si escau. 
- Verificació de l'exigit en les Seccions perceptives dels Documents Bàsics SUA: Seguretat d'Utilització i Accessibilitat, i HS: Salubritat del 
Codi Tècnic de l'Edificació (RD 314/2006, de 17 de març) , si escau. 

- Altres instal·lacions o elements específics que caracteritzen l'activitat a implantar. 
- Punts plans es consideren necessaris per a la perfecta comprensió de l'activitat a desenvolupar. 

 
c) De Seccions necessàries, a escala mínima 1:100, on s'observe les diferents altures existents en l'activitat i la ubicació de la maquinària 
existent incloent dispositius anti-vibratoris. 

II. Informe Urbanístic emès per l'Ajuntament d'Oliva, en el cas que no haguera expedit en un termini de 30 dies, a explicar des de la data 
de la seua petició per registre d'entrada, s'haurà d'aportar còpia de la sol·licitud d'emissió del citat informe. 
III. Sol·licitud de la llicència de les obres i instal·lacions necessàries per a condicionar el local a l'ús al fet que es destina, aportant al costat 
d'ella memòria descriptiva i pressupost valorat o, si escau, declaració jurada de no realització d'obres. 
IV. Rebut acreditatiu d'haver efectuat l'ingrés previ que corresponga segons les ordenances fiscals municipals. 
V. Recorde que quan present la declaració d'alta en el IAE o, en el cas d'estar exempt, còpia d'alta en el centre d'obligats tributaris (model 
036), haurà de presentar còpia en l'Ajuntament 
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