COMUNICACIÓ DE CANVIS A INSCRIPCIONS AL REGISTRE DE RECOLLIDA I

CODI IDENTIFICADOR

TRANSPORT DE RESIDUS AMB CARÀCTER PROFESSIONAL

1
Raó social
Raó social

NIF

Domicili

CP

Població

Municipi

Telèfon fix

Telèfon mòbil

CNAE

Adreça electrònica

Representant legal

NIF

2
Dades del centre
Persona de contacte
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

Adreça postal de notificació
Població

3

NIMA
Municipi

CP

Objecte de la comunicació

Sistema de gestió ambiental:





UNE-EN ISO 14001
EMAS
No en disposa



Cessament de l’activitat (especificau-ne el NIMA: ________________________________________)



Ampliació de l’activitat (especificau-ne el NIMA: _________________________________________)



Modificació de l’activitat (especificau-ne el NIMA: _______________________________________)



Autorització de gestor de residus (especificau-ne el NIMA: _________________________________)

DESTINACIÓ: DIRECCIÓ GENERAL DE RESIDUS I EDUCACIÓ AMBIENTAL,
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

4

Residus
Residus generats1

Codi LER2 (Decisió de la
Comissió 2014/955/UE)

Quantitat estimada
(T/any)

Gestor de destinació

Total:

La descripció s’ha d’ajustar al codi LER que correspon.
Indicau amb un asterisc (*) els codis LER perillosos.
Podeu fer còpies d’aquest full
1
2
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5

Documentació adjunta*
NIF del sol·licitant.
NIF del representant i documentació acreditativa de la representació legal (si escau).
Còpia del model 036/ model 037/certificat de situació censal, de l’Agència Tributària.
Autorització en vigor d’acord amb la legislació vigent en matèria de transport de mercaderies o, en el cas que estigui
exceptuat d’obtenir l’autorització de transport corresponent, fitxa tècnica dels vehicles (per ambdues cares).
En el cas del transport de residus sanitaris, memòria operativa (dues còpies)
Acreditació de disposar d’un sistema de gestió ambiental en vigor (si escau).








En el cas de residus perillosos (i també no perillosos si ho exigeix una norma específica) es comunicarà a l’interessat
l’obligació de constituir una fiança i les garanties financeres que dicta l’Administració. D’acord amb l’article 20.4 de la Llei
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, l’efectivitat de la comunicació queda supeditada a la constitució
d’aquesta fiança.
El fet de disposar d’un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental (EMAS) o

d’un sistema de gestió

mediambiental UNE-EN ISO 14001 vigent, suposa que poden acollir-se a una bonificació en el càlcul d’aquesta fiança.
* Si falta cap document, la comunicació no es considerarà vàlida.
6

Declaració, lloc, data i signatura

DECLAR:

 Que les dades que recull aquesta comunicació són certes i que els documents adjunts són còpies fidels
dels originals.

 Que duré a terme la gestió dels residus de conformitat amb els requisits que estableix la Llei 22/2011, de
28 de juliol, i la resta de la normativa aplicable.

 Que estic assabentat/assabentada que la comunicació prèvia, amb caràcter general, permet el
començament de l’activitat des del dia que es presenta i que, d’acord amb l’article 69.4 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, La inexactitud,
falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a una declaració
responsable o a una comunicació, o la no presentació davant l'Administració competent de la declaració
responsable, la documentació que sigui si és el cas requerida per acreditar el compliment del declarat, o
la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des
del moment en què es tingui constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils
o administratives a què hi haguera lloc.
____________________________, ________ d_______________ de 20___
Signatura:

Si la comunicació és correcta no es respondrà per carta. Apareixereu en la llista del web de residus
http://residus.caib.es

En cas d'alta de nous transportistes, tan sols es podran admetre sol·licituds per tràmit
telemàtic.
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