
 
    

 
 
 
 
 

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

 
DOCUMENTACIÓN PARA INSTANCIA COMUNICACIÓN 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): 
 Memòria tècnica en la qual es descriga la instal·lació i l'activitat./Memoria técnica en la que se describa la 
instalación y la actividad. 
 Certificat de compatibilitat urbanística o còpia de la sol·licitud del mateix, si escau./Certificado de 
compatibilidad urbanística o copia de la solicitud del mismo, en su caso. 
 Certificació tècnica acreditativa que les instal·lacions i l'activitat complixen tots els requisits ambientals 
exigibles i la resta de requisits preceptius, d'acord amb la normativa aplicable per al compliment dels 
objectius de la Llei 2/2006./Certificación técnica acreditativa de que las instalaciones y la actividad cumplen 
todos los requisitos ambientales exigibles y demás requisitos preceptivos, de acuerdo con la normativa 
aplicable para el cumplimiento de los objetivos de la Ley 2/2006. 
 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. 
 Altres/Otros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


