Tipus 1. RÈGIM D'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL - Annex I.1 - I.2
RÈGIM D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA I CLASSIFICACIÓ D'ACTIVITATS

DADES DEL SOL·LICITANT:

Nom i cognoms o raó social

NIF/CIF

Nom representant

NIF/CIF

Adreça de notificació
CP

Població

Telèfon

Fax

Desitjo rebre notificació per:

Correu postal

Correu electrònic
Telèfon

Fax

Correu electrònic

Accepto les condicions de notificació electròniques incloses en aquest formulari (*)
DADES DE L'ACTIVITAT:

Nom comercial
Adreça
Telèfon

Fax

Correu electrònic

Activitat principal
DOCUMENTACIÓ:

2 Projectes Tècnics d'activitat, realitzat pel tècnic/a competent en la matèria, on es tipifiqui i es descrigui l'activitat a desenvolupar, la
resolució dels condicionants especificats en el Certificat de Compatibilitat de l'activitat amb el planejament vigent, i el compliment del
que es disposa l'article 2.2 de l'Ordenança municipal reguladora d'obertura d'establiments i control d'activitats, serveis i instal.lacions.
Les normatives sectorials de les diferents administracions amb competències d'intervenció administrativa i, si s'escau, les normes
tècniques que estableixen el contingut del projecte d'activitat, en determinen el contingut específic.
S'aportaran plànols a escala adequada i en contingut suficient on es grafiaran les instal·lacions i les dades necessàries per a verificar el
compliment normatiu i que permetin una total comprensió de les característiques de l'activitat. Es farà servir, en tot cas, la norma
UNE 157001:2002 'Criterios generales para la elaboración de proyectos'.
Tota la informació aportada es presentarà en suport informàtic en format editable.
2 Projectes tècnics de prevenció i extinció d'incendis signat pel tècnic/a competent amb el contingut definit pel Departament
d'Interior de la Generalitat, en el cas de ser preceptiu segons llei 03/2010 Prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
2 Estudi d'impacte ambiental del projecte, que ha de contenir, com a mínim, la informació que es detalla en l'article 18 de la llei
20/2009, Prevenció i control ambiental de les activitats, signat pel tècnic/a competent.
2 Documentació preceptiva sobre accidents greus que determini la legislació sectorial corresponent.
Informe urbanístic de l'ajuntament on s'ha d'ubicar l'activitat, establert per l'article 60 de la llei 20/2009 Prevenció i control ambiental
de les activitats, que acrediti la compatibilitat de l'activitat amb el planejament urbanístic, i la disponibilitat i la suficiència dels serveis
públics que exigeixi l'activitat.
Designació, per part de la persona titular de l'activitat, del personal tècnic responsable de l'execució del projecte.
Declaració de les dades que, a criteri de la persona que sol·licita la llicència, han de gaudir de la condició de dades protegides, de
conformitat amb la disposició adicional cinquena del text refòs de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental, aprovada pel Reial decret
legislatiu 1/2008, de 11 de gener, i amb la resta de legislació sobre la matèria.
Relació dels veïns i activitats immediates a l'activitat que es pretén instal·lar que com a mínim seran els que s'integrin en el mateix
edifici, i els confrontants a ambdós costats, al davant i al darrera de la finca.

Altres supòsits:
En cas que l'activitat estigui definida com a potencialment contaminant del sòl per la normativa específica aplicable, s'hauran
d'aportar les característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat projectada.
En cas que, juntament amb l'autorització ambiental, també es sol·liciti l'autorització d'emissions de gasos amb efecte hivernacle, cal
adjuntar a la sol·licitud la documentació que estableix la Llei de l'Estat 1/2005, del 9 de març, per la qual es regula el Règim del
comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle.
En cas d'activitats que, tot i que no estar incloses en la legislació d'accidents greus, projecten tenir alguna de les substàncies
químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s'estableixin en la normativa de
seguretat industrial, és preceptiu l'informe que ha d'emetre el departament corresponent en aquesta matèria segons s'estableix en
l'articl 60 de la llei 20/2009 Prevenció i control ambiental de les activitats

Informació addicional
En cas d'una modificació substancial en una activitat ja autoritzada, la sol·licitud i la documentació s'han de referir a la part o les parts
de les instal·lacions, amb relació a tota l'activitat, i als aspectes del medi afectats per la modificació, sempre que la modificació parcial
permeti una avaluació ambiental diferenciada del conjunt de l'activitat perquè no es produeixin efectes additius en el conjunt de les
emissions.

Falset,

de

de 201

EL/LA SOL·LICITANT

* CONDICIONS D'ACCEPTACIÓ

EL/LA REPRESENTANT

PER REBRE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

L'acceptació d'aquestes condicions comportarà el consentiment de l'interessat per rebre per mitjans electrònics qualsevol notificació
amb efectes jurídics que es pugui derivar d'aquest procediment.
Les notificacions electròniques es dipositaran a la seu electrònica d'aquest ajuntament. Per a l'accés al seu contingut caldrà la
identificació i autenticació de l'interessat mitjançant signatura electrònica generada per algun dels certificats electrònics reconeguts per
l'Agència Catalana de Certificació amb un nivell 3 o superior
El sistema de notificacions electròniques adreçarà a l'interessat correus electrònics i/o missatges SMS informant-lo del dipòsit de la
notificació, sempre que l'interessat hagi indicat a la sol·licitud una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil per rebre
informacions relacionades amb la sol·licitud.
De conformitat amb l'article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, transcorreguts 10
dies des del dipòsit de la notificació sense que s'accedeixi al seu contingut, aquesta es considerarà rebutjada i per tant es tindrà per
efectuat el tràmit i es continuarà el procediment

