AJUNTAMENT
DE
SANT JOAN D’ALACANT

FULL D'INSTRUCCIONS .

• Esta instància correspon a la sol·licitud de llicència d'Activitats
considerades “LLICÈNCIA AMBIENTAL”.
• Imprimir els dos fulls que consta el document (original i còpia).
• Omplir ambdós fulls i presentar-les en el Registre General de
l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, siti en Plaça d'Espanya, núm. 1.
• Abans de la presentació de la Instància en el Registre, haurà de
procedir al pagament de la Taxa corresponent en la Tresoreria de
l'Ajuntament, sítia en el mateix lloc.

AJUNTAMENT
DE
SANT JOAN D’ALACANT

LOPD 15/1999. Les dades facilitades seran incorporats a fitxers inscrits en el registre de l'AEPD del que és responsable l'AJ. de SANT JOAN d'ALACANT
Amb la finalitat de tramitar les corresponents llicències, Drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, en persona o per carta, adjuntant la fotocòpia del D.N.I., a la
següent direcció .: Aj. Sant Joan d'Alacant, Plaça d'Espanya, s/n., 03550 Sant Joan d'Alacant, Alacant.

Negociat d'Obertures
D. …………………………………………………………….............................., Amb D.N.I.:
…………… Amb domicili a l'efecte de notificacions en ……………………………..
carrer ……………………………………………….. núm. …………… pis …..……….,
amb número de telèfon o fax ……………………………… I si és el cas, actuant en nom i
representació de ………………………………………………………………………………..
que por escritura de poderes queda acreditada a la presente,

EXPONE
Que pretén exercir l'activitat de ………………………………………………………………….
en el núm. ………………., del carrer ……………………………………….. d'esta població.

Que segons l'opinió de qui subscriu, la dita activitat es troba subjecta a les
prescripcions de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la
Contaminació i Qualitat Ambiental, i al seu Reglament de desplegament, i concretament al
règim de LLICÈNCIA AMBIENTAL.

Que a estos efectes, i per a la seua tramitació preceptiva, fa constar:
1.- Que els veïns immediats a lloc de l'emplaçament són.:
..................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
2.- Que s'acompanya la següent documentació (veure ultima full).:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Per tot l'anterior exposat,
S O L. L I C I T A
Que previ els tràmits que considere pertinents, es digne concedir la
llicència sol·licitada.

Sant Joan d’Alacant, ……………. de ……………………… de ……………..
SR. ALCALDE - PRESSENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D'ALACANT.
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SR. ALCALDE - PRESSENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D'ALACANT.

Documentació a Adjuntar amb la instància.:
Article 48 de la Llei 2/2006, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.
Sol·licitud.:
<< 1.- La sol·licitud de la llicència ambiental haurà de dirigir-se a l'òrgan competent de
l'ajuntament en què vaja a ubicar-se l'activitat, conforme a la normativa bàsica de règim
local, i acompanyar-se de la documentació que s'establisca reglamentàriament que, en
tot cas, inclourà la següent .:

• Projecte bàsic de la instal·lació o projecte de l'activitat, redactat per tècnic
competent i visat pel col·legi professional corresponent, que incloga suficient
informació sobre la descripció detallada de l'activitat i les fonts de les emissions a
l'atmosfera, a l'aigua i al sòl, els sistemes correctors i les mesures de prevenció i, quan
això no siga possible, de reducció de les dites emissions, així com els aspectes de
competència municipal relatius a sorolls, vibracions, calor, olors i abocaments al
sistema de sanejament o clavegueram municipal i, si és el cas, els relatius a incendis,
seguretat i sanitaris.

• Estudi d'impacte ambiental quan el projecte estiga sotmés a avaluació d'impacte
ambiental d'acord amb la normativa vigent en la matèria, llevat que ja haja sigut
efectuada la dita avaluació el el si d'un altre procediment autoritzat, i en este cas haurà
d'aportar-se còpia del pronunciament recaigut.

• Si és el cas, la documentació necessària per a l'emissió de l'informe que es referix
l'article 11 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural
Valencià, o el corresponent de la norma que ho substituïsca, que es tramitarà d'acord
amb el que s'establisca reglamentàriament
• . Estudi acústic, conforme a l'art. 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la
Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica, o el corresponent de la
norma que ho substituïsca.
• Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió
als efectes del tràmit d'informació pública.
• Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic o, si és el
cas, indicació de la data en què es va sol·licitar el mateix.
• Quan procedisca, els programes de manteniment exigits per a les instal·lacions
industrials incloses en l'art. 2 del Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel que
s'establixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la
legionel·losi, o norma que ho substituïsca.
• Document comprensiu de les dades que, a juí del sol·licitant, gaudisquen de
confidencialitat d'acord amb les disposicions vigents, indicant la norma amb rang de
llei que empara la dita confidencialitat.
• Quan es tracte d'instal·lacions subjectes al Reial Decret 1254/1999, de 16 De Juliol,
pel que s'establixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en
què intervinguen substàncies perilloses, la documentació exigida per la normativa
vigent en la matèria.…>>.
o NOTA IMPORTANT.: Haurà de presentar el pagament realitzat de la

taxa corresponent.

