Núm. registre d’entrada:

Núm. d’expedient:

Data d’entrada:
Espai que ha d’emplenar la CMAIB

SOL·LICITUD DE TRAMITACIÓ AMBIENTAL
PROMOTOR

Nom/Raó Social:

NIF/CIF:

Domicili:

Localitat:

CP:

Població:

Telèfon/s:

OBJECTE

,

Província:
Fax:

Adreça electrònica:

Títol del projecte, pla o programa (indicau el nom de l’expedient a avaluar)

Òrgan substantiu (indicau el nom de l’administració pública amb les competències per autoritzar el projecte, pla o programa. En el
cas d’autorització ambiental integrada l’òrgan substantiu és la CMAIB)

Tipus de tramitació
Inici de la tramitació ambiental
Avaluació d’impacte ambiental ordinària (art. 33 a 44 de la Llei 21/2013)

Sol·licitud document d’abast

Avaluació d’impacte ambiental simplificada (art. 45 a 48 de la Llei 21/2013)
Avaluació ambiental estratègica ordinària (art. 17 a 28 de la Llei 21/2013)
Avaluació ambiental estratègica simplificada (art. 29 a 32 de la Llei 21/2013)
Informe ambiental (art. 47 a 48 de la Llei 11/2006)
Consulta sobre la necessitat de tramitació ambiental de l’expedient
Correcció d’anomalies o aportació documentació complementària d’expedient amb número
Altres (modificació, correcció d’errades d’expedient tancat, renúncia a l’expedient, al·legacions, etc.)
Núm. expedient:

Motiu:

Autorització ambiental integrada
Nova autorització (art. 12 a 22 de la Llei 16/2002 i art. 74 a 78 de la Llei 7/2013)
Modificació substancial (art. 14 a 15 del RD 815/2013)
Modificació no substancial (art. 79 a 82 de la Llei 7/2013)
Altres
Consulta sobre la necessitat de tramitació ambiental de l’expedient
Correcció d’anomalies o aportació documentació complementària d’expedient amb número
Altres (modificació, correcció d’errades d’expedient tancat, renúncia a l’expedient, al·legacions, etc.)
Núm. expedient:
NOTIFICACIONS

Motiu:

Dades a efectes de notificació:
Nom:

Telf:

Adreça:

CP:

Població:

Província:

Correu electrònic:
DADES ADDICIONALS I OBSERVACIONS

DOCUMENTACIÓ A APORTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD SEGONS EL TIPUS DE TRÀMIT
Avaluació d’impacte ambiental ordinària
1.
2.

Documentació per a la realització del document d’abast (potestatiu):

Document inicial del projecte (amb el contingut mínim de l’art. 34.2 de la Llei 21/2013)
Documentació per a l’inici de l’avaluació d’impacte ambiental ordinària:

Document tècnic del projecte

Estudi d’impacte ambiental (amb el contingut mínim de l’art. 35.1 de la Llei 21/2013)

Al·legacions i informes rebuts en els tràmits d’informació pública i consulta a les administracions

Observacions de l’òrgan substantiu (en cas que aquest o consideri oportú)

Avaluació d’impacte ambiental simplificada
Document ambiental (amb el contingut mínim de l’art. 45 de la Llei 21/2013)
Avaluació ambiental estratègica ordinària
1.

2.

Documentació per a la realització del document de referència:

Esborrany del pla o programa

Document inicial estratègic (amb el contingut mínim de l’art. 18.1 de la Llei 21/2013)
Documentació per a l’avaluació ambiental estratègica ordinària:

Proposta final del pla o programa

Estudi ambiental estratègic (amb el contingut mínim de l’annex IV de la Llei 21/2013)

Resultat de la informació pública i de les consultes

Document resum (en el sentit que indica l’art. 24.1.d) de la Llei 21/2013)

Avaluació ambiental estratègica simplificada
Esborrany del pla o programa
Document ambiental estratègic (amb el contingut mínim de l’art. 29.1 de la Llei 21/2013)
Informe ambiental
Document tècnic del projecte
Memòria ambiental (en el sentit que indica art. 48.1 de la Llei 11/2006)
Autorització ambiental integrada
1.

2.

3.

Nova autorització ambiental integrada
 Projecte bàsic (amb el contingut de l’art. 12 de la Llei 16/2002)
 Informe urbanístic de l’ajuntament (art. 15 de la Llei 16/2002)
 Documentació exigida per la legislació d’aigües si s’escau.
 Determinació de les dades que gaudeixin de confidencialitat
 Qualsevol altra Informació i documentació acreditativa del compliment de requisits establerts en la legislació aplicable
 Informe base del sòl
 Resum no tècnic
 Documentació acreditativa de les obres que s’han de fer
 Documentació necessària relativa a instal·lacions i mesures correctores sota la perspectiva de projecte d’activitats
 Estudi d’impacte ambiental si s’escau
Modificació substancial
 Memòria justificativa de la classificació de la modificació (segons criteris de l’art. 10.4 de la Llei 16/2002 i art. 14 del
RD 815/2013)
 Projecte bàsic (amb el contingut de l’art. 15 del RD 815/2013)
 Documentació exigida per la legislació d’aigües si s’escau.
 Documentació que contengui les dades que permetin comparar el funcionament i les emissions de la instal·lació amb els
nivells d’emissió associats a les millors tècniques disponibles descrits a les conclusions sobre les MTD.
 Determinació de les dades que gaudeixin de confidencialitat
 Qualsevol altra informació i documentació acreditativa del compliment de requisits establerts en la legislació aplicable
 Documentació acreditativa de les obres que s’han de fer
 Documentació necessària relativa a instal·lacions i mesures correctores sota la perspectiva de projecte d’activitat
 Estudi d’impacte ambiental si s’escau
Modificació no substancial
 Memòria justificativa de la classificació de la modificació (segons criteris de l’art. 10.4 de la Llei 16/2002 i art. 14 del
RD 815/2013)
 Documentació acreditativa de l’objecte de la modificació no substancial, que ha d’incloure la relació d’obres que s’han
d’executar amb la valoració econòmica i els plànols justificatius, si s’escau
 Determinació de les dades que gaudeixin de confidencialitat
 Qualsevol altra Informació i documentació acreditativa del compliment de requisits establerts en la legislació aplicable
 Estudi d’impacte ambiental si s’escau

