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AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA / MODIFICACIÓ SUSTANCIAL 
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA / MODIFICACIÓN SUSTANCIAL

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT/TITULAR DE L'AUTORITZACIÓ/EXPLOTADOR(1) 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE/TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN/EXPLOTADOR

(1) D'acord amb la definició de l'art. 3.27 del text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació (Reial Decret legislatiu 1/2016). 
(1) De acuerdo con la definición del arte. 27.3 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (Real Decreto 
Legislativo 1/2016). 

PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL 
PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL

DNI / CIFSEGON COGNOM  / SEGUNDO APELLIDO NOM  / NOMBRE

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (EN SU CASO) 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)

DNI TELÈFON / TELÉFONONOM / NOMBRECOGNOMS / APELLIDOS

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

C NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A) 
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)

Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics: 
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:

(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, l'interessat haurà de disposar de certificació electrònica en els termes previstos en la seu 
electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). 
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado deberá disponer de certificación electrónica en los términos previstos en la 
sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

Indique en quina llengua desitja rebre les notificacions:
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

FAXTELÈFON / TELÉFONOPROVÍNCIA / PROVINCIALOCALITAT / LOCALIDAD

CPDOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

Castellà 
Castellano

Valencià 
Valenciano

En paper 
En papel

Electrònic 
Electrónico

D TIPUS DE TRÀMIT 
TIPO DE TRÁMITE

Instal·lació nova 
Instalación nueva

Instalació amb LA que pasa a AAI 
Instalación con LA que pasa a AAI

Revisió de la AAI 
Revisión de la AAI

Modificació substancial
Modificación sustancial

E DADES D'IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE O INSTAL·LACIÓ 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO O INSTALACIÓN

Tipus d'activitat: 
Tipo de actividad:

COORDENADES CARTOGRÀFIQUES  /  COORDENADAS CARTOGRAFICAS  (NORMES ETRS89 UTM 30)

ADREÇA (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO ( CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

PROVINCIA  / PROVINCIA

CP

MUNICIPI  / MUNICIPIO

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT  /  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

CNAE 2009 

TELÈFON / TELÉFONO ADREÇA ELECTRÒNICA  / DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

Nº AUTORIZACIÓN  /  Nº RICV / AAICV EPIGRAFE/S (ANEXO I, Ley 6/2014)

NIMA

X Y

Activitat industrial 
Actividad industrial 

Explotació ramadera 
Explotación ganadera
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AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA / MODIFICACIÓ SUSTANCIAL 
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA / MODIFICACIÓN SUSTANCIAL

F CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (OPOSICIÓ) 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (OPOSICIÓ)

L'òrgan gestor del procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: identitat del sol·licitant o, en el seu cas, del seu 
representant legal, així com dades cadastrals. No obstant això, si desitja oposar-se a això, és imprescindible que indique a continuació la informació 
concreta a la consulta de la qual s'oposa i els motius que ho justifiquen. Si s'oposa, queda obligat a aportar els documents acreditatius corresponent 
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la siguiente información: identidad del solicitante o, en su caso, de 
su representante legal, así como datos catastrales. No obstante, si desea oponerse a ello, es imprescindible que indique a continuación la 
información concreta a cuya consulta se opone y los motivos que lo justifican. Si se opone, queda obligado a aportar los documentos acreditativos 
correspondientes. 

No autoritze a l'obtenció de les dades cadastrals.  
No autorizo a la obtención de los datos catastrales. 

No autoritze a l'obtenció de les dades d'identitat del sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal. 
No autorizo a la obtención de los datos de identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal.

G DOCUMENTACIÓ APORTADA 
DOCUMENTACIÓN APORTADA

INSTALACIÓ NOVA / MODIFICACIÓ SUSTANCIAL / REVISIÓ DE L’AAI 
INSTALACIÓN NUEVA / MODIFICACIÓN SUSTANCIAL / REVISIÓN DE LA  AAI

VERIFICACIÓ DOCUMENTAL / VERIFICACIÓN DOCUMENTAL  

Quede informat que el termini màxim establit per a la resolució i notificació d'aquest procediment és de 9 mesos, segons l'art. 22 de la Llei 16/2002, 
d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, a comptar de la data de l'anotació efectuada en aquesta sol·licitud pel registre 
d'entrada, així com que l'efecte del silenci administratiu és desestimatori. 
Quedo informado de que el plazo máximo establecido para la resolución y notificación de este procedimiento es de 9 meses, según el art. 22 de la 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y control integrados de la Contaminación, a contar desde la fecha de la anotación efectuada en esta 
solicitud por el registro de entrada, así como de que el efecto del silencio administrativo es desestimatorio

Projecte bàsic d'autorització ambiental integrada, amb el contingut mínim establert que es troba disponible a la web de la Conselleria competent en 
matèria de medi ambient. / Proyecto básico de autorización ambiental integrada, con el contenido mínimo que  se encuentra disponible en la página web 
de la conselleria competente en materia de medio ambiente.

Informe urbanístic municipal, o còpia de la sol·licitud d'aquest informe, quan no s'haguera emès en termini. 
Informe urbanístico municipal, o copia de la solicitud de dicho informe, cuando no se hubiese emitido en plazo.

Si escau, estudi d'impacte ambiental. / En su caso, estudio de impacto ambiental.

Si escau, documentació exigida, quan es tracte d'instal·lacions subjectes al Reial Decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s'aproven mesures de 
control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses.  
En su caso, documentación exigida, cuando se trate de instalaciones sujetas al Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban 
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Si escau, documentació exigida per la legislació d'aigües per a l'autorització d'abocaments a les aigües continentals i sistema integral de sanejament, i per 
la legislació de costes per a l'autorització d'abocaments des de terra al mar. 
En su caso, documentación exigida por la legislación de aguas para la autorización de vertidos a las aguas continentales y sistema integral de 
saneamiento, y por la legislación de costas para la autorización de vertidos desde tierra al mar.

Determinació de les dades que, segons el parer del sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat d'acord amb les disposicions vigents. 
Determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Si escau, declaració d'interès comunitari si el projecte va a situar-se en sòl no urbanitzable i és exigible conforme a la normativa urbanística. 
En su caso, declaración de interés comunitario si el proyecto va a ubicarse en suelo no urbanizable y es exigible conforme a la normativa urbanística.

Resum no tècnic de la documentació presentada de forma comprensible per al públic a l'efecte del tràmit d'informació pública. 
Resumen no técnico de la documentación presentada de forma comprensible para el público a efectos del trámite de información pública.

Documentació exigida per la normativa vigent en matèria de residus i sòls contaminats, contaminació atmosfèrica, contaminació acústica i altres normes 
sectorials aplicables, segons com pertoque. / Documentación exigida por la normativa vigente en materia de residuos y suelos contaminados, 
contaminación atmosférica, contaminación acústica y otras normas sectoriales aplicables, según proceda.

Una altra informació i documentació acreditativa del compliment de requisits establits en la legislació mediambiental aplicable, incloses si escau les 
relatives a fiances i assegurances obligatòries que siguen exigibles. / Otra información y documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos 
establecidos en la legislación medioambiental aplicable, incluidas  en su caso las relativas a fianzas y seguros obligatorios que sean exigibles.

Si és el cas, informe base amb el contingut establit per la normativa bàsica estatal en matèria de prevenció i control integrats de la contaminació, quan 
l'activitat implique l'ús, la producció o l'emissió de substàncies perilloses rellevants, atesa la possibilitat de contaminació del sòl i la contaminació de les 
aigües subterrànies en l'emplaçament de la instal·lació. / En su caso, informe base con el contenido establecido por la normativa básica estatal en materia 
de prevención y control integrados de la contaminación, cuando la actividad implique el uso, producción o emisión de sustancias peligrosas relevantes, 
teniendo en cuenta la posibilidad de contaminación del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas en el emplazamiento de la instalación.

Si escau, pla d'autoprotecció, si es tracta d'activitats o instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel qual 
s'aprova la norma bàsica d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats. 
En su caso, plan de autoprotección, si se trata de actividades o instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del 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.

Cinc còpies en format CD i dues còpies en paper si és persona física no obligada a relacionar-se electrònicament amb l'administració, segons l'article 14 
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. / Cinco copias en formato CD y dos copias en papel si es persona física no obligada a relacionarse electrónicamente con 
la administración, según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Justificant del pagament de la taxa. / Justificante del pago de la tasa.

Si escau, certificació de verificació documental conforme a l'establit en l'article 23 de la Llei 6/2014. 
En su caso, certificación de verificación documental conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 6/2014.
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teniendo en cuenta la posibilidad de contaminación del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas en el emplazamiento de la instalación.

Si escau, pla d'autoprotecció, si es tracta d'activitats o instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel qual 
s'aprova la norma bàsica d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats. 
En su caso, plan de autoprotección, si se trata de actividades o instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del 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.

Cinc còpies en format CD i dues còpies en paper si és persona física no obligada a relacionar-se electrònicament amb l'administració, segons l'article 14 
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. / Cinco copias en formato CD y dos copias en papel si es persona física no obligada a relacionarse electrónicamente con 
la administración, según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Justificant del pagament de la taxa. / Justificante del pago de la tasa.

Si escau, certificació de verificació documental conforme a l'establit en l'article 23 de la Llei 6/2014. 
En su caso, certificación de verificación documental conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 6/2014.
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AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA / MODIFICACIÓ SUSTANCIAL 
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA / MODIFICACIÓN SUSTANCIAL

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA SOLICITANTEH

La persona sol·licitant declara, sota la seva responsabilitat que l'activitat està subjecta a (marqueu el que correspongui)  
La persona solicitante declara, bajo su responsabilidad que la actividad está sujeta a (márquese lo que proceda)

D'acord amb l'article 4 de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, 
modificada per la Llei 13/2010, de 5 de juliol, tota instal·lació en la qual es desenvolupi alguna de les activitats incloses a l'annex i i generi les 
emissions especificades, Debra comptar amb autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte hivernacle expedida a favor del seu titutlar, 
excepte si la instal·lació està exclosa del règim comunitari d'acord amb la disposició addicional quarta de l'esmentada Llei.  
De acuerdo con el articulo 4 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero, modificada por la Ley 13/2010, de 5 de julio, toda instalación en la que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en su 
anexo I y genere las emisiones especificadas, debrá contar con autorización administrativa de emisión de gases de efecto invernadero expedida a 
favor de su titutlar, salvo si la instalación está excluida del régimen comunitario con arreglo a la disposición adicional cuarta de la citada Ley.

Nivell d'afectació inferior 
Nivel de afectación inferior 

Nivell d'afectació superior 
Nivel de afectación superior 

Instal·lacions afectades pel Reial Decret 117/2003, per emissions de compostos orgànics volàtils.  
Instalaciones afectadas por el Real Decreto 117/2003, por emisiones de compuestos orgánicos volátiles.

Grans instal·lacions de combustió (RD 815/2013). 
Grandes instalaciones de combustión (RD 815/2013).

Instal·lacions d'Incineració / coincineració de residus (RD 815/2013).  
Instalaciones de Incineración/coincineración de residuos (RD 815/2013).

Instal·lacions de producció de Diòxid de Titani (RD 815/2013).  
Instalaciones de producción de Dióxido de Titanio (RD 815/2013).

Instal·lació sotmesa a autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle (Llei 1/2005 i Llei 13/2010).  
Instalación sometida a autorización de emisión de gases de efecto invernadero (Ley 1/2005 y Ley 13/2010).

Reial Decret 840/2015, per la cual s’extalixen mesures de control dels riscos inherents als Accidents Graus. 
Real Decreto 840/2015, por la que se establecen medidas de control de los riesgos inherentes a los Accidentes Graves

Instal·lacions mitjanes de combustió (R.D 1042/2017).  
Instalaciones medianas de combustión (R.D 1042/2017).

I SOL·LICITUD 
SOLICITUD

Sol·licito l'autorització ambiental integrada de la instal·lació més amunt indicada o la modificació substancial, de conformitat amb la Llei 6/2014, 
de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana.  
Solicito la autorización ambiental integrada de la instalación más arriba indicada o la modificación  sustancial, de conformidad con la Ley 6/2014, 
de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.

La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en la present sol·licitud i en la documentació que s'adjunta 
són exactes i conformes amb l'establit en la legislació, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició 
de la Generalitat per a la comprovació, control i inspecció posterior que s'estimen oportuns. 
La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta son 
exactas y conformas con el establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita, quedando a 
disposición de la Generalitat para la comprobación, control e inspección posterior que se estiman oportunos. 
  
Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta el 
tractament de dades de caràcter personal. 
Antes de firmar la solicitud, ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el 
tratamiento de datos de carácter personal.

Si és el cas, Avaluació d'Impacte Ambiental, de conformitat amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre d'avaluació ambiental. 
En su caso, Evaluación de Impacto Ambiental, de conformidad con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental.

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

de 20de,

Firma (nom, cognom i càrrec) / Firma (nombre, apellidos y cargo)

Firma:

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
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AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA / MODIFICACIÓ SUSTANCIAL 
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA / MODIFICACIÓN SUSTANCIAL

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA SOLICITANTEH

La persona sol·licitant declara, sota la seva responsabilitat que l'activitat està subjecta a (marqueu el que correspongui)  
La persona solicitante declara, bajo su responsabilidad que la actividad está sujeta a (márquese lo que proceda)

D'acord amb l'article 4 de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, 
modificada per la Llei 13/2010, de 5 de juliol, tota instal·lació en la qual es desenvolupi alguna de les activitats incloses a l'annex i i generi les 
emissions especificades, Debra comptar amb autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte hivernacle expedida a favor del seu titutlar, 
excepte si la instal·lació està exclosa del règim comunitari d'acord amb la disposició addicional quarta de l'esmentada Llei.  
De acuerdo con el articulo 4 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero, modificada por la Ley 13/2010, de 5 de julio, toda instalación en la que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en su 
anexo I y genere las emisiones especificadas, debrá contar con autorización administrativa de emisión de gases de efecto invernadero expedida a 
favor de su titutlar, salvo si la instalación está excluida del régimen comunitario con arreglo a la disposición adicional cuarta de la citada Ley.

Nivell d'afectació inferior 
Nivel de afectación inferior 

Nivell d'afectació superior 
Nivel de afectación superior 

Instal·lacions afectades pel Reial Decret 117/2003, per emissions de compostos orgànics volàtils.  
Instalaciones afectadas por el Real Decreto 117/2003, por emisiones de compuestos orgánicos volátiles.

Grans instal·lacions de combustió (RD 815/2013). 
Grandes instalaciones de combustión (RD 815/2013).

Instal·lacions d'Incineració / coincineració de residus (RD 815/2013).  
Instalaciones de Incineración/coincineración de residuos (RD 815/2013).

Instal·lacions de producció de Diòxid de Titani (RD 815/2013).  
Instalaciones de producción de Dióxido de Titanio (RD 815/2013).

Instal·lació sotmesa a autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle (Llei 1/2005 i Llei 13/2010).  
Instalación sometida a autorización de emisión de gases de efecto invernadero (Ley 1/2005 y Ley 13/2010).

Reial Decret 840/2015, per la cual s’extalixen mesures de control dels riscos inherents als Accidents Graus. 
Real Decreto 840/2015, por la que se establecen medidas de control de los riesgos inherentes a los Accidentes Graves

Instal·lacions mitjanes de combustió (R.D 1042/2017).  
Instalaciones medianas de combustión (R.D 1042/2017).

I SOL·LICITUD 
SOLICITUD

Sol·licito l'autorització ambiental integrada de la instal·lació més amunt indicada o la modificació substancial, de conformitat amb la Llei 6/2014, 
de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana.  
Solicito la autorización ambiental integrada de la instalación más arriba indicada o la modificación  sustancial, de conformidad con la Ley 6/2014, 
de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.

La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en la present sol·licitud i en la documentació que s'adjunta 
són exactes i conformes amb l'establit en la legislació, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició 
de la Generalitat per a la comprovació, control i inspecció posterior que s'estimen oportuns. 
La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta son 
exactas y conformas con el establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita, quedando a 
disposición de la Generalitat para la comprobación, control e inspección posterior que se estiman oportunos. 
  
Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta el 
tractament de dades de caràcter personal. 
Antes de firmar la solicitud, ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el 
tratamiento de datos de carácter personal.

Si és el cas, Avaluació d'Impacte Ambiental, de conformitat amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre d'avaluació ambiental. 
En su caso, Evaluación de Impacto Ambiental, de conformidad con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental.

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

de 20de,

Firma (nom, cognom i càrrec) / Firma (nombre, apellidos y cargo)

Firma:

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
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INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Nom del tractament: Registres, autoritzacions, comunicacions, inventari d'instal·lacions contaminants, pla de gestió de dissolvents, declaracions 
responsables i informes en matèria de qualitat ambiental i control de la contaminació. 
Nombre del tratamiento: Registros, autorizaciones, comunicaciones, inventario de instalaciones contaminantes, plan de gestión de disolventes, 
declaraciones responsables e informes en materia de calidad ambiental y control de la contaminación. 
  
Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria de medi ambient. 
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de medio ambiente. 
  
Finalitat del tractament: Registres, sol·licituds d'autorització, comunicacions, declaracions responsables i informes en matèria de qualitat ambiental i 
control de la contaminació. 
Finalidad del tratamiento: Registros, solicitudes de autorización, comunicaciones, declaraciones responsables e informes en materia de calidad 
ambiental y control de la contaminación. 
  
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d’accés, rectificació supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de 
manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l’enllaç següent: http://www.gva.es/va/proc19970. 
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter 
personal de manera presencial o telemática de conformidad con lo que prevé el enlace siguiente: http://www.gva.es/es/proc19970. 
  
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre  recurs administratiu o acció judicial, qualsevol persona interessada té dret a presentar una 
reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la 
normativa en matèria de protecció de dades. 
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, cualquier persona interesada tiene derecho a presentar una 
reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la 
normativa en materia de protección de datos. 
  
Podeu obtindre informació més detallada en l’enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments. 
Puede obtener información mas detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments.
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AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA / MODIFICACIÓ SUSTANCIAL 
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA / MODIFICACIÓN SUSTANCIAL

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Nom del tractament: Registres, autoritzacions, comunicacions, inventari d'instal·lacions contaminants, pla de gestió de dissolvents, declaracions 
responsables i informes en matèria de qualitat ambiental i control de la contaminació. 
Nombre del tratamiento: Registros, autorizaciones, comunicaciones, inventario de instalaciones contaminantes, plan de gestión de disolventes, 
declaraciones responsables e informes en materia de calidad ambiental y control de la contaminación. 
  
Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria de medi ambient. 
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de medio ambiente. 
  
Finalitat del tractament: Registres, sol·licituds d'autorització, comunicacions, declaracions responsables i informes en matèria de qualitat ambiental i 
control de la contaminació. 
Finalidad del tratamiento: Registros, solicitudes de autorización, comunicaciones, declaraciones responsables e informes en materia de calidad 
ambiental y control de la contaminación. 
  
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d’accés, rectificació supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de 
manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l’enllaç següent: http://www.gva.es/va/proc19970. 
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter 
personal de manera presencial o telemática de conformidad con lo que prevé el enlace siguiente: http://www.gva.es/es/proc19970. 
  
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre  recurs administratiu o acció judicial, qualsevol persona interessada té dret a presentar una 
reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la 
normativa en matèria de protecció de dades. 
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, cualquier persona interesada tiene derecho a presentar una 
reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la 
normativa en materia de protección de datos. 
  
Podeu obtindre informació més detallada en l’enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments. 
Puede obtener información mas detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments.
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ES:SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE CURSOS$VA:SOL·LICITUD DE REALITZACIÓ DE CURSOS$EN:SOL·LICITUD DE REALITZACIÓ DE CURSOS
CHAP - IAC
A
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT/TITULAR DE L'AUTORITZACIÓ/EXPLOTADOR(1)
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE/TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN/EXPLOTADOR
(1) D'acord amb la definició de l'art. 3.27 del text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació (Reial Decret legislatiu 1/2016).
(1) De acuerdo con la definición del arte. 27.3 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (Real Decreto Legislativo 1/2016). 
B
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (EN SU CASO)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)
C
NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A)
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)
Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics:
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:
(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, l'interessat haurà de disposar de certificació electrònica en els termes previstos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado deberá disponer de certificación electrónica en los términos previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
Indique en quina llengua desitja rebre les notificacions:
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:
D
TIPUS DE TRÀMIT
TIPO DE TRÁMITE
E
DADES D'IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE O INSTAL·LACIÓ
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO O INSTALACIÓN
Tipus d'activitat:
Tipo de actividad: 
COORDENADES CARTOGRÀFIQUES  /  COORDENADAS CARTOGRAFICAS  (NORMES ETRS89 UTM 30)
F
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (OPOSICIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (OPOSICIÓ)
L'òrgan gestor del procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: identitat del sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal, així com dades cadastrals. No obstant això, si desitja oposar-se a això, és imprescindible que indique a continuació la informació concreta a la consulta de la qual s'oposa i els motius que ho justifiquen. Si s'oposa, queda obligat a aportar els documents acreditatius corresponent
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la siguiente información: identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal, así como datos catastrales. No obstante, si desea oponerse a ello, es imprescindible que indique a continuación la información concreta a cuya consulta se opone y los motivos que lo justifican. Si se opone, queda obligado a aportar los documentos acreditativos correspondientes. 
G
DOCUMENTACIÓ APORTADA
DOCUMENTACIÓN APORTADA
INSTALACIÓ NOVA / MODIFICACIÓ SUSTANCIAL / REVISIÓ DE L’AAI
INSTALACIÓN NUEVA / MODIFICACIÓN SUSTANCIAL / REVISIÓN DE LA  AAI
VERIFICACIÓ DOCUMENTAL / VERIFICACIÓN DOCUMENTAL  
Quede informat que el termini màxim establit per a la resolució i notificació d'aquest procediment és de 9 mesos, segons l'art. 22 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, a comptar de la data de l'anotació efectuada en aquesta sol·licitud pel registre d'entrada, així com que l'efecte del silenci administratiu és desestimatori.
Quedo informado de que el plazo máximo establecido para la resolución y notificación de este procedimiento es de 9 meses, según el art. 22 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y control integrados de la Contaminación, a contar desde la fecha de la anotación efectuada en esta solicitud por el registro de entrada, así como de que el efecto del silencio administrativo es desestimatorio
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA SOLICITANTE
H
La persona sol·licitant declara, sota la seva responsabilitat que l'activitat està subjecta a (marqueu el que correspongui) 
La persona solicitante declara, bajo su responsabilidad que la actividad está sujeta a (márquese lo que proceda)
D'acord amb l'article 4 de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, modificada per la Llei 13/2010, de 5 de juliol, tota instal·lació en la qual es desenvolupi alguna de les activitats incloses a l'annex i i generi les emissions especificades, Debra comptar amb autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte hivernacle expedida a favor del seu titutlar, excepte si la instal·lació està exclosa del règim comunitari d'acord amb la disposició addicional quarta de l'esmentada Llei. 
De acuerdo con el articulo 4 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, modificada por la Ley 13/2010, de 5 de julio, toda instalación en la que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en su anexo I y genere las emisiones especificadas, debrá contar con autorización administrativa de emisión de gases de efecto invernadero expedida a favor de su titutlar, salvo si la instalación está excluida del régimen comunitario con arreglo a la disposición adicional cuarta de la citada Ley.
I
SOL·LICITUD
SOLICITUD
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en la present sol·licitud i en la documentació que s'adjunta són exactes i conformes amb l'establit en la legislació, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició de la Generalitat per a la comprovació, control i inspecció posterior que s'estimen oportuns.
La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta son exactas y conformas con el establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita, quedando a disposición de la Generalitat para la comprobación, control e inspección posterior que se estiman oportunos.
 
Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta el tractament de dades de caràcter personal.
Antes de firmar la solicitud, ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el tratamiento de datos de carácter personal.
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
de 20
de
,
Firma (nom, cognom i càrrec) / Firma (nombre, apellidos y cargo)
Firma:
DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Nom del tractament: Registres, autoritzacions, comunicacions, inventari d'instal·lacions contaminants, pla de gestió de dissolvents, declaracions responsables i informes en matèria de qualitat ambiental i control de la contaminació.
Nombre del tratamiento: Registros, autorizaciones, comunicaciones, inventario de instalaciones contaminantes, plan de gestión de disolventes, declaraciones responsables e informes en materia de calidad ambiental y control de la contaminación.
 
Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria de medi ambient.
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de medio ambiente.
 
Finalitat del tractament: Registres, sol·licituds d'autorització, comunicacions, declaracions responsables i informes en matèria de qualitat ambiental i control de la contaminació.
Finalidad del tratamiento: Registros, solicitudes de autorización, comunicaciones, declaraciones responsables e informes en materia de calidad ambiental y control de la contaminación.
 
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d’accés, rectificació supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l’enllaç següent: http://www.gva.es/va/proc19970.
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter personal de manera presencial o telemática de conformidad con lo que prevé el enlace siguiente: http://www.gva.es/es/proc19970.
 
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre  recurs administratiu o acció judicial, qualsevol persona interessada té dret a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa en matèria de protecció de dades.
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, cualquier persona interesada tiene derecho a presentar una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la normativa en materia de protección de datos.
 
Podeu obtindre informació més detallada en l’enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments.
Puede obtener información mas detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments.
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