
 
 

 

 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL 
SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL 

 
   

 1. DADES DE LA PERSONA INTERESSADA / DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social NIF 
  
En representació (nom i cognoms o raó social) / En representación (nombre y apellidos o razón social) NIF 
  
Domicili a l’efecte de notificacions / Domicilio al efecto de notificaciones 
 
Codi postal / Código postal Municipi / Municipio Província / Provincia 
   
Correu electrònic / Email Telèfon / Teléfono Fax 
   

 

 2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT SUBJECTA A LLICÈNCIA AMBIENTAL 
   DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SUJETA A LICENCIA AMBIENTAL 
 
 
 
 
 

 

 3. EMPLAÇAMENT DE L’ACTIVITAT / EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
 

 

 

 
 

 4. VEÏNAT CONFRONTANT CONTINGUTS AL LLOC DE L’EMPLAÇAMENT 
   VECINDARIO COLINDANDO CONTENIDOS AL LUGAR DEL EMPLAZAMIENTO 
 

 

 

 
 

 5. OBSERVACIONS / OBSERVACIONES 
 

 

 

 
 

y 
Registre d’entrada / Registro de entrada 

 

 
 

Done el meu consentiment perquè, en la tramitació d'aquest expedient, les dades d'identitat (DNI, NIE, passaport o NIF) 
siguen consultades mitjançant un sistema de verificació de dades. 
Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, los datos de identidad (DNI, NIF, pasaporte o NIF) 
puedan ser consultados mediante un sistema de verificación de datos.  
 

 
 

Done el meu consentiment perquè, en la tramitació d'aquest expedient, les dades cadastrals de la instal·lació siguen 
consultades mitjançant un sistema de verificació de dades cadastrals. 
Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, los datos catastrales de la instalación puedan ser 
consultados mediante un sistema de verificación de datos.  
 



 
 

 

 
Considerant que l'activitat de referència està subjecta a la normativa continguda en la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control 
ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, i assabentat de les advertències que s'indiquen a continuació, SOL·LICITE que es tinga per presentat aquest escrit, 
juntament amb la documentació que s'hi adjunta, i prèvia la tramitació corresponent, i es concedisca a la persona interessada la llicència ambiental corresponent. 
 
Considerando que la actividad de referencia está sujeta a la normativa contenida en la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control 
Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, y enterado de las advertencias que se indican a continuación, SOLICITO que, teniendo por presentado este 
escrito, junto con la documentación que al mismo se acompaña, y previa la tramitación correspondiente, se conceda a la persona interesada la oportuna licencia 
ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
Firma: 
La persona sol·licitant / La persona solicitante 
 
Museros, _______ de/d’ ___________________________ de _________ 
 
Data d’entrada / Fecha de entrada: 

 
 

 6. AVÍS LEGAL / AVISO LEGAL 
D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal i amb el Reglament (UE) 2016/679, l’informem que les seues dades personals seran 
incorporades als sistemes de tractament titularitat de l’Ajuntament de Museros, amb la finalitat de tramitar la sol·licitud de llicència ambiental. Les dades no seran 
cedides a tercers, excepte si existeix una obligació legal. L’informem que les seues dades seran conservades durant els anys necessaris per a complir amb les 
obligacions legals, com estableix la normativa vigent. 
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent de protecció de dades, podrà exercir els seus drets al tractament de dades de caràcter personal, en dirigir la 
seua petició al nostre delegat de protecció de dades, a la plaça del Castell, 1, de Museros (46136), o al correu electrònic dpo@museros.es. 
Per a una informació més detallada sobre el tractament de dades, pot consultar www.museros.org/politica-de-privacitat. 
 
De acuerdo con la normativa vigente de protección de datos de carácter personal y con el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que sus datos personales serán 
incorporados a los sistemas de tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Museros, con el fin de tramitar la solicitud de licencia ambiental. Los datos no serán cedidos 
a terceros, excepto si existe una obligación legal. Le informamos que sus datos serán conservados durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 
legales, como establece la normativa vigente. 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente de protección de datos, podrá ejercer sus derechos en el tratamiento de datos de carácter personal, 
al dirigir la sede petición a nuestro delegado de protección de datos, en la plaza del Castell, 1, de Museros (46136), o al correo electrónico dpo@museros.es. 
Para una información más detallada sobre el tratamiento de datos, puede consultar www.museros.org/politica-de-privacidad. 

 
SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS 

 
  



 
 

 

 

y                       

ADVERTÈNCIES 
Amb la firma de la sol·licitud, la persona interessada queda assabentada del següent: 

1. Que, d'acord amb el que estableix l'article 60 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, 
qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, el termini màxim per a resoldre i notificar la llicència 
ambiental és de 6 mesos a comptar a partir de la data en la qual la sol·licitud haja tingut entrada en el registre d’aquest 
ajuntament. Aquest termini se suspendrà quan concórrega algun dels supòsits previstos en l'article 42.5 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

2. Que transcorregut aquest termini sense que s'haja notificat resolució expressa, podrà entendre's estimada la 
sol·licitud presentada, excepte que la llicència supose concedir a la persona interessada o a terceres facultats pel 
que fa al domini públic o al servici públic, com la utilització de la via pública, i en aquest cas, s'entendrà desestimada. 

3. Que, als efectes del còmput de terminis, el procediment per a la concessió de llicència només s'entendrà iniciat 
quan a la petició s’adjunte el projecte tècnic i altres documents indispensables per a dotar de contingut la resolució. 
Les deficiències documentals, notificades al sol·licitant, suspendran el termini per a l'atorgament de llicència. 

4. Que, si fora necessària la realització d'obres auxiliars o constitutives de la instal·lació subjecta a la llicència 
ambiental, no es requerirà la tramitació de la llicència urbanística corresponent, i es realitzarà en el mateix 
procediment de la llicència ambiental, la verificació del compliment de la normativa urbanística a més de les 
condicions ambientals exigibles. 

5. Que la sol·licitud de la llicència no autoritza l'exercici de l'activitat, que només podrà iniciar-se amb la comunicació 
de posada en funcionament, en els termes de l'article 61 de l'esmentada Llei 6/2014. 

6. Que, en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter 
personal, s'informa de la incorporació de les dades personals que resulten d'este expedient, als fitxers dels quals és 
responsable aquest ajuntament, per a la seua utilització en l'exercici de les seues funcions pròpies dins del seu àmbit 
de competències. Els afectats podran exercir el seu dret d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, mitjançant 
sol·licitud dirigida a aquest ajuntament. 

ADVERTENCIAS 
Con la firma de la solicitud, la persona interesada queda enterada de lo siguiente: 

1. Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 
prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana, el plazo máximo para resolver y 
notificar la licencia ambiental es de 6 meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el 
registro de este ayuntamiento. Este plazo se suspenderá cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común. 

2. Que transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, podrá entenderse estimada la solicitud 
presentada, salvo que la licencia suponga conceder la persona interesada o a terceros facultades relativas al dominio 
público o al servicio público, tales como la utilización de la vía pública, en cuyo caso se entenderá desestimada. 

3. Que, a los efectos del cómputo de plazos, el procedimiento para la concesión de licencia sólo se entenderá iniciado 
cuando la petición vaya acompañada de proyecto técnico y de los demás documentos indispensables para dotar de 
contenido la resolución. Las deficiencias documentales, notificadas al solicitante, suspenderán el plazo para el 
otorgamiento de licencia. 

4. Que, en caso de que sea necesaria la realización de obras auxiliares o constitutivas de la instalación sujeta a la 
licencia ambiental, no se requerirá la tramitación de la correspondiente licencia urbanística, realizándose en el mismo 
procedimiento de la licencia ambiental, la verificación del cumplimiento de la normativa urbanística además de las 
condiciones ambientales exigibles. 

5. Que la solicitud de la licencia no autoriza el ejercicio de la actividad, que sólo podrá iniciarse con la comunicación 
de puesta en funcionamiento, en los términos del artículo 61 de la citada Ley 6/2014. 

6. Que, en cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter 
personal, se informa de la incorporación de los datos personales que resulten de este expediente, a los ficheros de 
los que es responsable este ayuntamiento, para su utilización en el ejercicio de sus funciones propias dentro de su 
ámbito de competencias. Los afectados podrán ejercer su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación, 
por medio de solicitud dirigida a este ayuntamiento. 



 
 

 

 DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA (Assenyaleu amb una X les caselles corresponents) 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Señalar con una X las casillas correspondientes) 

 
 

Fotocòpia del DNI, NIE, passaport o NIF de la persona sol·licitant i de la persona representant legal, si escau 
(només en aquells casos en els quals no es preste consentiment perquè l'Ajuntament puga consultar les dites 
aquestes dades mitjançant un sistema de verificació de dades d'identitat). 

Fotocopia del DNI, NIE, pasaporte o NIF del solicitante y de la persona representante legal, en su caso (sólo en 
aquellos casos en los que no se preste consentimiento para que el Ayuntamiento pueda consultar dichos datos 
mediante un sistema de verificación de datos de identidad). 

 
 

Fotocòpia del poder de representació, quan s'actue en nom d'altra persona. 

Fotocopia del poder de representación, cuando se actúe en nombre de otra persona. 

 
 

Fotocòpia de l'escriptura de constitució o modificació i de la targeta del CIF i del poder de representació, quan 
es tracte de persones jurídiques. 

Fotocopia de la escritura de constitución o modificación y de la tarjeta del CIF y del poder de representación, 
cuando se trate de personas jurídicas. 

 
 

Fotocòpia de l’alta de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) o compromís d’aportació amb anterioritat a la 
concessió de la llicència (model 036 o 840, còpia amb totes les seues pàgines). 

Fotocopia del alta en el impuesto sobre actividades económicas (IAE) o compromiso de aportación con 
anterioridad a la concesión de la licencia (modelo 036 u 840, copia con todas sus páginas). 

 
 

Fotocòpia de l’escriptura de propietat o document acreditatiu de la possessió de l’immoble on s’ubique l’activitat. 

Fotocopia de la escritura de propiedad o documento acreditativo de la posesión del inmueble donde se emplace 
la actividad. 

 
 

Justificant d'ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenances fiscals en vigor. 

Justificante de ingreso de los tributos aplicables, según las ordenanzas fiscales en vigor. 

 
 

Projecte d’activitat (per duplicat en cas d’activitat i per triplicat en cas d’obres conjuntes a l’activitat) redactat i 
subscrit per un tècnic competent, i visat pel col·legi professional corresponent, que incloga la informació 
necessària, conforme a l'article 53.2.1, a), de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, 
qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana. S'hi afegirà un apartat titulat abocament 
d'aigües residuals, en el qual s'inclourà el plànol o els projectes de la xarxa interior de sanejament i la situació 
de l'arqueta de connexió-presa de mostres, un disseny d'aquesta, el traçat de la canonada de connexió i el 
punt de connexió al clavegueram municipal (escales dels plànols 1:100 o 1:50). Si són abocaments industrials, 
s'haurà d'incloure en l'apartat memòria explicativa d’acord amb el detall en full adjunt. 

Proyecto de actividad (por duplicado en caso de actividad y por triplicado en caso de obras conjuntas a la 
actividad) redactado y suscrito por técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente, que 
incluya que incluya la información precisa, conforme al artículo 53.2.1, a), de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de 
la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana. Se 
añadirá un apartado titulado vertido de aguas residuales donde se incluirá plano y/o proyectos de la red interior 
de saneamiento y la situación de la arqueta de acometida-toma de muestras, un diseño de ésta, el trazado de 
la tubería de acometida y el punto de conexión al alcantarillado municipal. (escalas de planos 1:100 o 1:50). En 
el caso de vertidos industriales deberá incluir en el apartado memoria explicativa según detalle en hoja 
adjunta. 

 
 

Informe urbanístic municipal o indicació de la data de la seua sol·licitud. 

Informe urbanístico municipal o indicación de la fecha de su solicitud. 

 
 

Certificat subscrit pel tècnic competent, correctament identificat amb nom i cognoms, titulació i document 
d'identitat, acreditatiu que les instal·lacions compleixen amb totes les condicions tècniques i ambientals exigibles 
per a poder iniciar l'exercici de l'activitat. 

Certificado suscrito por un técnico competente, debidamente identificado mediante nombre y apellidos, titulación 
y documento de identidad, acreditativo de que las instalaciones cumplen con todas las condiciones técnicas y 
ambientales exigibles para poder iniciar el ejercicio de la actividad. 



 
 

 

 
 

Certificats tècnics exigits per les normes sectorials aplicables al tipus d'obertura (indiqueu quins): 

Certificados técnicos exigidos por las normas sectoriales aplicables al tipo de apertura (indicar cuáles): 

 
 

En el cas d’espectacles públics, contracte subscrit per una empresa autoritzada per a la retirada d’olis d’ús 
domèstic i manteniment de filtres. 

En el caso de espectáculos públicos, contrato suscrito por empresa autorizada para la retirada de aceites de 
uso doméstico y mantenimiento de filtros. 

 
 

Pla d'emergència elaborat per un tècnic competent i subscrit pel responsable del local, si es cau. 

Plan de Emergencia elaborado por técnico competente y suscrito por el responsable del local, en su caso. 

 
 

Document comprensiu de les dades que, a juí de la persona sol·licitant, tinguen confidencialitat d'acord amb les 
disposicions vigents, i s’indicarà la norma amb rang de llei que empara aquesta confidencialitat. 

Documento comprensivo de los datos que, a juicio de la persona solicitante, gocen de confidencialidad de 
acuerdo con las disposiciones vigentes, indicando la norma con rango de ley que ampara dicha confidencialidad. 

 
 

Certificació acreditativa de tindre subscrit un contracte d'assegurança que cobresca la responsabilitat civil per 
danys al públic assistent i a tercers derivats de l'explotació de l'activitat i del risc d'incendi, danys al públic 
assistent o a tercers derivats de les condicions del local o de la instal·lació i els danys al personal que hi preste 
els seus serveis en la quantia determinada reglamentàriament (d’acord amb el model annex I del Decret 
52/2010). 

Certificación acreditativa de tener suscrito un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil por daños al 
público asistente y a terceros derivados de la explotación de la actividad y el riesgo de incendio, daños al público 
asistente o a terceros derivados de las condiciones del local o de la instalación así como los daños al personal 
que preste sus servicios en éstos en la cuantía determinada reglamentariamente (según modelo anexo I del 
Decreto 52/2010). 

 Per aquelles activitats que així ho requerisquen: 
Para aquellas actividades que así lo requieran:  
 

 
 

Auditoria acústica o estudi acústic d’acord amb l'article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, 
de protecció contra la contaminació acústica. 

Auditoria acústica o estudio acústico conforme al artículo 36 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la 
Generalitat, de protección contra la contaminación acústica. 

 
 

Estudi d'impacte ambiental quan el projecte estiga sotmés a avaluació d'impacte ambiental, de conformitat amb 
la normativa vigent, o còpia del pronunciament dictat en un procediment anterior. 

Estudio de impacto ambiental cuando el proyecto esté sometido a evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con la normativa vigente, o copia del pronunciamiento recaído en un procedimiento anterior. 

 
 

Declaració d'interés comunitari quan siga procedent. 

Declaración de interés comunitario cuando proceda. 

 
 

Programes de manteniment exigits per a les instal·lacions industrials incloses en l'article 2 del Reial decret 
865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènics i sanitaris per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi, o norma que ho substituïsca. 

Programas demantenimiento exigidos para las instalaciones industriales incluidas en el artículo 2 del Real 
decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicos y sanitarios para la prevención 
y el control de la legionelosis, o norma que lo sustituya. 

 
 

Pla d'autoprotecció per a les instal·lacions afectades pel Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel que s'aprova 
la norma bàsica d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen 
donar origen a situacions d'emergència, o la norma que el substituïsca. 

Plan de autoprotección para las instalaciones afectadas por el Real decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el 
que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados 
a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, o norma que lo sustituya. 



 
 

 

 

 
 

 

Documentació corresponent per a instal·lacions subjectes al Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual 
s'estableixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguen substàncies 
perilloses. 

Documentación correspondiente para instalaciones sujetas al Real decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que 
se establecen medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas. 

 
 

Còpia de l'atorgament previ d'autoritzacions o concessions de domini públic. 

Copia del otorgamiento previo de autorizaciones o concesiones de dominio público. 

 
 

Còpia de les autoritzacions o concessions prèvies o formalització d'altres instruments, exigides per la normativa 
sectorial, o còpia de la seua sol·licitud quan estiguen en tràmit (indiquen quins): 

Copia de las autorizaciones o concesiones previas o formalización de otros instrumentos, exigidas por la 
normativa sectorial, o copia de su solicitud cuando estén en trámite (indicar cuáles): 

 

 

 

 
 

Documentació necessària per a l'emissió d’acord amb l'informe de l'article d’11 de la Llei 4/1998, de 11 de juny, 
de la Generalitat, del patrimoni cultural valencià. 

Documentación necesaria para la emisión de acuerdo con informe del artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de 
junio, de la Generalitat, del patrimonio cultural valenciano. 

 
 

En els supòsits de modificació substancial d'una instal·lació o activitat que ja compte amb llicència ambiental, 
referència específica a les parts i als aspectes afectats per aquesta modificació. 

En los supuestos de modificación sustancial de una instalación o actividad que ya cuente con licencia ambiental, 
referencia específica a las partes y a los aspectos afectados por dicha modificación. 
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