
 
    

 
 
 
 
 

E.A.T.I.M  DEL 
MARENY DE BARRAQUETES 

 
DOCUMENTACIÓN PARA INSTANCIA LICENCIA AMBIENTAL 

 
 

DOCUMENTACIÓ QUE S'ACOMPANYA/DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 
(Assenyaleu amb una X les caselles corresponents/Señalar con una X las casillas 

correspondientes) 
 

 Fotocòpia del Document d'Identitat del sol·licitant i del representant legal, si escau./Fotocopia del 
Documento de Identidad del solicitante y del representante legal, en su caso. 
 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, del poder de representació i de la targeta del C.I.F., 
quan es tracte de persones jurídiques./Fotocopia de la escritura de constitución o modificación, del poder de 
representación y de la tarjeta del C.I.F., cuando se trate de personas jurídicas. 
 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. 
 Autorització o informes favorables exigibles amb caràcter previ a la llicència/Autorización o informes 
favorables exigibles con carácter previo a la licencia (indicar quins/indicar cuáles): 
Documentació subscrita per tècnic competent i visada pel seu col·legi professional i, en els supòsits 
establerts per l'Ajuntament, verificada per una entitat col·laboradora acreditada per al control integrat de la 
contaminació, en triple versió, comprensiva de:/Documentación suscrita por técnico competente y visada por 
su colegio profesional y, en los supuestos establecidos por el Ayuntamiento, verificada por una entidad 
colaboradora acreditada para el control integrado de la contaminación, por triplicado, comprensiva de: 
 Projecte bàsic de la instal·lació o projecte de l'activitat, ajustat a les prescripcions de la Instrucció 2/1983 
per a la redacció de projectes tècnics aprovada per l'Ordre de la Conselleria de Governació de 7 de juliol de 
1983, 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 d’aquestes 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 escau, 
els relatius a incendis, seguretat, sanitaris i d'accessibilitat./Proyecto básico de la instalación o proyecto de 
la actividad, ajustado a las prescripciones de la Instrucción 2/1983 para la redacción de proyectos técnicos 
aprobada por la Orden de la Conselleria de Gobernación de 7 de julio de 1983, que incluya suficiente 
información sobre la descripción detallada de la actividad y las fuentes de las emisiones a la atmósfera, al 
agua y al suelo, los sistemas correctores y las medidas de prevención y, cuando ello no sea posible, de 
reducción de dichas emisiones, así como los aspectos de competencia municipal relativos a ruidos, 
vibraciones, calor, olores y vertidos al sistema de saneamiento o alcantarillado municipal y, en su caso, los 
relativos a incendios, seguridad, sanitarios y de accesibilidad. 
 Pla d'evacuació i emergència./Plan de evacuación y emergencia. 
 Valoració econòmica de les instal·lacions./Valoración económica de las instalaciones. 
 Estudi d'impacte ambiental quan el projecte estiga sotmés a avaluació d'impacte ambiental d'acord amb 
la normativa vigent, o còpia del pronunciament recaigut en un procediment anterior./Estudio de impacto 
ambiental cuando el proyecto esté sometido a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la normativa 
vigente, o copia del pronunciamiento recaído en un procedimiento anterior. 
 Documentació necessària per a l'emissió de l'informe de l'article 11 de la Llei 4/1998, de 11 de juny, de la 
Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià./Documentación necesaria para la emisión del informe del 
artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano. 
 Estudi acústic, conforme a l'article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció 
contra la Contaminació Acústica./Estudio acústico, conforme al artículo 36 de la Ley 7/2002, de 3 de 
diciembre, de la Generalitat, de Protección contra la Contaminación Acústica. 
 Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió a l’efecte del tràmit 
d'informació pública./Resumen no técnico de la documentación presentada para facilitar su comprensión a 
los efectos del trámite de información pública. 



 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 higiènic-sanitaris per a la prevenció i control 
de la legionel·losi, o norma que ho substituïsca./Programas de mantenimiento 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 higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, 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. 
 En els supòsits de modificació substancial d'una instal·lació o activitat que ja compte amb llicència 
ambiental, referència específicament 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 específicamente a las partes y a los aspectos afectados por dicha modificación. 
 Còpia de la sol·licitud de la llicència urbanística de les obres necessàries per al funcionament de 
l'activitat./Copia de la solicitud de la licencia urbanística de las obras necesarias para el funcionamiento de 
la actividad. 
 Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic o, si escau, indicació de la data que 
va sol·licitar el mateix./Certificado de compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico o, en su 
caso, indicación de la fecha en que solicitó el mismo. 
 Document comprensiu de les dades que, segons el parer del sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat 
d'acord amb les disposicions vigents, indicant la norma amb rang de llei que empara aquesta 
confidencialitat./Documento comprensivo de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad 
de acuerdo con las disposiciones vigentes, indicando la norma con rango de ley que ampara dicha 
confidencialidad. 
 Altres/Otros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


