AJUNTAMENT DE/D’:
COMUNICACIÓ DE LA POSADA EN FUNCIONAMENT
D’UNA INSTAL·LACIÓ O ACTIVITAT SOTMESA A
LLICÈNCIA AMBIENTAL

Segell registre d’entrada

NÚM. D’EXPEDIENT
DADES DE L’INTERESSAT:

Notificació per:

Nom:

Cognoms:
CP:
Fax:

E-mail

E-mail:

Notificació per:
Cognoms:

DNI:

Domicili:
Telèfon:

Telèfon

Localitat:

DADES DEL REPRESENTANT:
Nom:

E-mail

DNI:

Domicili:
Telèfon:

Telèfon

CP:
Fax:

Localitat:
E-mail:

EXPOSE:

Que havent obtingut llicència ambiental amb número d’expedient i data indicats a sota, s’adjunta la documentació indicada en l’ordenança vigent,
que es relaciona al dors.
Núm. Expedient LLICÈNCIA AMBIENTAL

Data d’autorització LLICÈNCIA AMBIENTAL

Activitat que es desenvoluparà:
Emplaçament de l’activitat:

COMUNICACIÓ DE LA POSADA EN FUNCIONAMENT

Per tot açò exposat, COMUNIQUE:
Que d’acord amb l’art. 71 bis de la Llei 30/1992, i amb el que disposa l’art. 61.2 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de
Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, comunique a aquest Ajuntament l’inici de l’exercici de l’activitat
descrita, tot adjuntant els documents referits més endavant.
Que conec el contingut de l’apartat 4 de l’article 71.bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el qual disposa que “La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada,
manifestació o documento que s’adjunte a una declaració responsable o a una comunicació prèvia, o la no-presentació davant l’Administració
competent de la declaració responsable o comunicació prèvia, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada
des del moment en què es tinga constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a que podrien
haver-hi. Així mateix, la resolució de l’Administració Pública que declare aquestes circumstàncies podrà determinar l’obligació de l’interessat de
restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l’exercici del dret o a l’inici de l’activitat corresponent, així com la impossibilitat
d’instar un procediment nou amb el mateix objecte durant un període de temps determinat, tot això d’acord amb els termes establerts en les
normes sectorials d’aplicació.”

RÈGIM DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini d’un mes per a les activitats que hagen obtingut llicència ambiental, des de la presentació de la comunicació de posada en
funcionament de l’activitat, juntament amb la documentació requerida, sense que s’efectue la visita de comprovació per l’ajuntament, podrà
iniciar-se l’exercici de l’activitat (art. 61. 4 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats
a la Comunitat Valenciana)

,

de/d’

de

Signatura del sol·licitant/representant

Sr/a. alcalde/-essa de l’Ajuntament de/d’:
L’Ajuntament garanteix l’ús confidencial de les dades referides segons els termes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal. Una vegada facilitades les dades anteriors, els interessats tindran dret d’accedir-hi, rectificarles i cancel·lar-les, tot presentant la sol·licitud a l’Ajuntament corresponent.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR:
a)

Certificació del tècnic director de l’execució del projecte en què s’especifique que la instal·lació i l’activitat s’ajusten al
projecte tècnic aprovat. Juntament amb el certificat, s’ha d’incloure la declaració responsable del tècnic que ho haja
elaborat relatiu a la competència tècnica per a fer-ne l’emissió. No caldrà adjuntar aquesta declaració responsable si el
certificat tècnic està visat o registrat per un col·legi oficial, llevat que es tracte de visat col·legial obligatori segons la legislació
vigent.

b)

Certificacions tècniques, registres o autoritzacions sectorials que foren requerides en la llicència ambiental prèvies a l’inici de
l’exercici de l’activitat. Especifiqueu quines:

