
 

 

COMUNICACIÓ DE POSADA EN FUNCIONAMENT D'ACTIVITAT SUBJECTA A 
LLICÈNCIA AMBIENTAL 
NÚM. EXPEDIENT: 

 
 

DNI,  NIF,  NIE Nom,  Cognoms  o  Raó   social      
Domicili  per  a notificacions_      
Població  Telefon   

 
 

 
Nom  i Cognoms   ________________________________________________________________________________ 
DNI, NIF, NIE Condició en que actúa   

 
 

 
Emplaçament      
Classe d'activitat  _____________________________________________________________________________________ 
Denominació de l'activitat   _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Data llicencia ambiental/activitat __________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Referència cadastral del local                     
 
 

 
 

A , a de de 2   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

SOL·LICITANT/ EL REPRESENTANT (firmat) 

SOL·LICITA LA CONCESIÓ DE LA CORRESPONENT LLICENCIA D'APERTURA I FUNCIONAMENT D'ACTIVITAT 

4.- INFORMACIÓ DEL LOCAL/ACTIVITAT 

3.-DADES RELATIVES A LA SOL·LICITUT 

2.-REPRESENTANT (omplir sols en cas de representació) 

1.- SOL·LICITANT 



 

 

 
 

 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE TITULAR 
DECLARACIÓ RESPONSABLE PROJECTISTA 
CERTIFICACIÓ DEL TÈCNIC DIRECTOR DE L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE. (SEGONS MODEL MUNICIPAL) 
SI ESCAU, AUDITORIA ACÚSTICA D'AÏLLAMENT I SOROLL TRANSMÈS, REALITZADA PER ENTITAT 

COL·LABORADORA EN MATÈRIA DE QUALITAT AMBIENTAL 
ALTRES CERTIFICATS 

 
 

 
 

 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 



 

 

LLICENCIA AMBIENTAL - CERTIFICAT FINAL D'INSTALACIÓ. 
 

D/Dnya.      
Colegiat/a nº del Col·legi Oficial de      
Com director/a de les obres e instal·lacions relatives al projecte  de_      
amb emplaçament   en Terme d'Oliva, en la C/  Pza/ nº      
que el seu titular es      

 

CERTIFIQUE: 

Que les obres i instal·lacions de l'activitat, ja acabades, han sigut realitzades sota la meua adreça, atenent-se al projecte, 
annexos  i  condicionants  específics,  que  van  servir   de   base   per   a   la   concessió   de   la   llicència   ambiental   de 
data  

 

Que l'eficàcia de les mesures correctores, adoptades en la referida activitat, ha sigut comprovada complint l'estipulat en la 
reglamentació aplicable. 

 
Que l'activitat i les instal·lacions existents en la mateixa COMPLEIXEN amb: 

 

1.- Tots els requisits ambientals exigibles i altres requisits preceptius, d'acord amb la normativa aplicable per al 
compliment dels objectius de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control 
Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana. 
2.- El que es disposa en la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1998, de 5 de maig, d'accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques, el Decret 39/2004, de 5 de març, del Consell de la Generalitat, l'Ordre de 25 Maig de 
2004, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, en matèria d'accessibilitat en edificació de publica 
concurrència i altres normes d'aplicació i desenvolupament, si escau. 
3.- La Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica. 
4.- Reglament de Protecció Contra Incendis i disposicions que ho complementen, aprovat pel RD 1942/1993. 
5.- El Document Bàsic SUA: Seguretat d'Utilització i Accessibilitat i el Document Bàsic HS: Salubritat, tots dos del Codi 
Tècnic de l'Edificació (RD 314/2006, de 17 de març), si escau. 
6.- El Document Bàsic SI: Seguretat en Cas d'Incendi, del Codi Tècnic de l'Edificació (RD 314/2006, de 17 de març), si 
escau. 
7.- Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials RD 2267/2004, si escau. 

8.- Altres......... 
 
 

Que l'activitat i les instal·lacions existents en la mateixa es troben incloses dins de: 
 

- 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. 

 
I per deixar-ne constància, a l'efecte de la seua presentació en l'ajuntament d'Oliva, s'estén el present certificat. 

 
 

A , a de de 2   
 

VISAT COL·LEGI OFICIAL (si escau)  FIRMA DIRECTOR/A DE LES OBRES I 
INSTAL·LACIONS 
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