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LLICÈNCIA AMBIENTAL 
COMUNICACIÓ DE POSADA EN FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT 

 
 
 
 

2ª FASE 
 
 
 

DADES DE L’INTERESSAT 

DNI/NIF/CIF Primer Cognom / Raó Social Segon Cognom Nom 

DADES DEL REPRESENTANT (si correspon) 

S’adjunta DNI del representant S’adjunta document acreditatiu de la representació 
DNI Primer Cognom Segon Cognom Nom 

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS 
Domicili (C/, Pl. Av.) Núm. Bl. Esc. Pis Pta. Codi Postal

Municipi Província Tel. Correu electrònic

 
 
 

DADES DE L’ACTIVITAT 
 
L’activitat disposa de llicència d’instalꞏlació concedida per Decret núm. de data i Núm Expt.  

Emplaçament de l’activitat: Referència cadastral (Aquesta dada serà obligatòria):

Descripció de l’activitat: Nom comercial:

 
 
 

DADES DEL TÈCNIC TITULAT COMPETENT PROJECTISTA (omplir en cas que el projecte no estiga visat) 
DNI/NIF Primer Cognom Segon Cognom Nom 

TITULACIÓ COLꞏLEGI PROFESSIONAL I Núm. DE COLꞏLEGIAT 

Tel. Correu electrònic

El tècnic que subscriu declara sota la seua responsabilitat que: 
D'acord  amb  les  atribucions  professionals  de  la  titulació  que  posseïsc,  tinc 
competència per a la redacció i firma del projecte tècnic de l'activitat referenciada. 
No estic inhabilitat, ni administrativament ni judicialment, per a la redacció i firma 
de tal projecte. 

Firma: 
 
 
 
Alcalali, __de de _ 
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EXPOSA 
 

Que respecte a l’activitat descrita DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT: 
Que complisc els requisits tècnics i administratius establerts en la normativa ambiental i demés legislació 
vigent per a l’exercici de l’activitat de referència, que posseïsc la documentació que així ho acredita i que 
em compromet a mantenir el seu compliment durant el període de temps que dure l’exercici de l’activitat. 
Que l’activitat no crearà situacions de perill per a la seguretat i integritat física de les persones i el medi 
ambient, ni suposarà una pertorbació rellevant de la convivència que afecte de forma greu, immediata i 
directa a la tranquilꞏlitat, o a l'exercici de drets legítims d'altres persones o al normal desenvolupament de 
les activitats. 
Que em compromet a respectar les condicions de funcionament que hagueren estat imposades en la 
llicència ambiental corresponent mentre dure l’exercici de l’activitat. 
Que em compromet a efectuar, en un termini no superior a tres mesos, els controls reglamentàriament 
exigits per la normativa ambiental de caràcter sectorial (sorolls, emissions atmosfèriques o abocametns) 
per a assegurar el correcte funcionament ambiental de la instalꞏlació. 
Sóc coneixedor i ACCEPTE EXPRESSAMENT  que la  inexactitud,  falsedat o omissió, de caràcter 
essencial, en qualsevol dada, manifestació o document declarada determinarà la IMPOSSIBILITAT DE 
CONTINUAR AMB L’EXERCICI de l’activitat afectada, des que l’Ajuntament tinga constància dels fets, 
sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que correspongueren. 

 

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA 
 

Certificat acreditatiu que les instalꞏlacions i l’activitat s'ajusten al projecte presentat o als seus reformats posteriors i que 
s'han efectuat tots els controls, mesuraments, anàlisi i comprovacions amb resultat satisfactori, que es determinen en 
el projecte, els seus reformats o en les normatives que li siguen aplicables, així com aquelles altres certificacions 
previstes en les disposicions que s'hagen integrat. 

Documentació especificada en la Resolució per la qual es va concedir la llicència ambiental. 
 

DATACIÓ I FIRMA 

Firma: 
 
 
 
 
 

Alcalali, _ de/d’    _ de    
 
 
 
 

OBSERVACIONS (art. 61 de la Llei 6/2014) 

L’ Ajuntament disposarà del termini d’un mes des de la presentació de la comunicació de la posada en marxa de l’activitat per a 
verificar la documentació presentada i fer visita de comprovació de l’adequació de la instalꞏlació a les condicions fixades en la 
llicència ambiental. Del resultat de la comprovació s’emetrà un informe, que si resulta desfavorable, l‘ajuntament requerirà 
l’interessat perquè procedisca a la correcció dels defectes advertits i no es podrà iniciar l’activitat fins que hi haja un pronunciament 
exprés de conformitat per part de l’ajuntament. Si no es detecta inadequació amb el contingut de la llicència ambiental, s’emetrà 
informe de conformitat, i es podrà iniciar l’exercici de l’activitat. 
Transcorregut el termini d’un mes sense que s’efectue visita de comprovació per l’ajuntament, podrà inciar-se l’exercici de l’activitat. 

 

Sr. Alcalde/sa de l’Excm. Ajuntament d’Alcalali 


