Núm. registre d’entrada:

Núm. d’expedient:

Data d’entrada:
A emplenar per la CMAIB

SOL·LICITUD DE TRAMITACIÓ AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA

Promotor

Nom/Raó Social:
Domicili:
CP:
Telèfon/s:

ÒRGAN
Objecte
SUBSTANTIU

NIF/CIF:
Població:
Fax:

Província:
Adreça electrónica:

TÍTOL DEL PROJECTE (indicau el nom de l’expedient a avaluar)

ÒRGAN SUBSTANTIU

CMAIB
TIPUS DE TRAMITACIÓ
- Autorització ambiental integrada
Nova autorització ambiental integrada
Modificació substancial d’autorització ambiental integrada
Modificació no substancial d’autorització ambiental integrada

Notificacions

Dades a efectes de notificació:
Nom:
Telf.:
Adreça:
CP:
Adreça comunicacions per subcomitè:
Població:
Província:
Correu electrònica:
D’acord amb l’article 11 del Decret 4/2018, de 23 de febrer, la convocatòria al Comitè Tècnic es
farà mitjançant correu electrònic o misstge telefònic, amb una antelació mínima de 48 hores a la dta
de celebració, o de 24 hores en casos d’urgència.

Dades addicionals i observacions

C/ Gremi Corredors, nº10 (Polígon Son Rossinyol) - 07009 Palma- tel.971784948- Fax 971177311

DOCUMENTACIÓ A APORTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD SEGONS EL TIPUS DE TRÀMIT

Avaluació ambiental integrada
1. Nova autorització ambiental integrada (art 12 RD Legislatiu 1/2016):
Justificant de pagament de la taxa
Projecte bàsic
Informe urbanístic de l’Ajuntament, acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament
Documentació exigida per la legislació d’aigües i costes per a l’autorització d’abocaments a les
aigües continentals o des de terra a mar, si escau
Determinació de dades que, a judici del sol·licitant, gaudeixin de confidencialitat
Informació i documentació acreditativa del compliment de requisits establerts en la legislació
aplicable inclosa, si escau, la referida a fiances o assegurances obligatòries
Informe base del sòl i aigües subterrànies
Resum no tècnic
Estudi d’impacte ambiental o, en el seu cas, el document ambiental i demés documentació exigida
per la legislació, si escau http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4081366&coduo=954&lang=ca
2. Modificació substancial d’autorització ambiental integrada (art 10, 12 i 15 RD Legislatiu 1/2016 i art 14
del RD 815/2013):
Justificant de pagament de la taxa
Memòria justificativa del caràcter substancial de la modificació a realitzar (segons art. 10.4 RD
Legislatiu 1/2016 i art. 14.1 del RD 815/2013)
Projecte bàsic sobre la part o parts de la instal·lació afectades per la modificació que es durà a terme
Documentació exigida per la legislació d’aigües i costes per a l’autorització d’abocaments a les
aigües continentals o des de terra a mar, si escau
Documentació que contengui les dades que permetin comparar el funcionament i les emissions de la
instal·lació amb els nivell d’emissió associats a les MTDs
Determinació de dades que, a judici del sol·licitant, gaudeixin de confidencialitat
Informació i documentació acreditativa del compliment de requisits establerts en la legislació
aplicable inclosa, si escau, la referida a fiances o assegurances obligatòries
Informe urbanístic de l’Ajuntament, acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament,
si escau
Estudi d’impacte ambiental o, en el seu cas, el document ambiental i demés documentació exigida
per la legislació, si escau http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4081366&coduo=954&lang=ca
3. Modificació no substancial d’autorització ambiental integrada (art. 10 RD Legislatiu 1/2016 i art. 14 del RD
815/2013 i art. 79 de la Llei 7/2013 de les Illes Balears):

Justificant de pagament de la taxa
Memòria justificativa del caràcter no substancial de la modificació a realitzar (segons art. 10.4 RD
Legislatiu 1/2016 i art. 14.1 del RD 815/2013)
Documentació acreditativa de l’objecte de la modificació no substancial, incloent la relació d’obres a
executar amb la valoració econòmica i els plànols justificatius, si escau
Determinació de dades que, a judici del sol·licitant, gaudeixin de confidencialitat
Informació i documentació acreditativa del compliment de requisits establerts en la legislació
aplicable inclosa, si escau, la referida a fiances o assegurances obligatòries
Document ambiental i demés documentació exigida per la legislació, si escau
Data

Signatura

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, s’informa del tractament de les dades personals que conté
aquesta sol·licitud.
Les dades personals que conté aquesta sol·licitud seran tractades amb la finalitat de dur a terme la tramitació del
procediment administratiu d'Autorització Ambiental Integrada així com les seves modificacions, d’acord amb el que
preveuen el Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i
control integrats de la contaminació i el Decret 4/2018, de 23 de febrer, pel qual s'aproven l'organització, les funcions i
el règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. El responsable del tractament serà la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears de la Conselleria de Medi Ambient i Territori. Les dades es conservaran durant el temps
necessari per al compliment de la finalitat per a la qual es varen recollir. El tractament de les dades possibilita la
resolució de reclamacions i consultes de forma automatitzada.
Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets
d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en
tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si és el cas, en els termes que estableix el RGPD)
davant el responsable del tractament esmentat abans, mitjançant el procediment “Sol·licitud d’exercici de drets en
matèria de protecció de dades personals”, previst en la seu electrònica de la CAIB.
Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, pot presentar la
“Reclamació de tutela de drets” davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la CAIB té la seu a la
Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte:
protecciodades@dpd.caib.es.

