Imprimir formulario

DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL

NÚM. EXPEDIENT.

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER IMPLANTACIÓ O MODIFICACIÓ D’ACTIVITATS
(En l’àmbit de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la
Comunitat Valenciana)
1.- DADES DEL/ DE LA DECLARANT
DNI, NIF, NIE_______________________ Nom, cognoms o Raó social________________________________________________
Domicili en__________________________________ Núm. ________ C. P. _________ Municipi ____________________
Província _________________________, telèfons ___________________/ ____________________, Fax ___________________
Correu electrònic ___________________________________________
2.- DADES DEL/ DE LA REPRESENTANT
DNI, NIF, NIE_______________________ Nom, cognoms o Raó social________________________________________________
Domicili en__________________________________ Núm. ________ C. P. _________ Municipi ____________________
Província _________________________, telèfons ___________________/ ____________________, Fax ___________________
Correu electrònic ___________________________________________
3.-DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ (si no coincideix amb les dades del declarant o representant)
DNI, NIF, NIE_______________________ Nom, cognoms o Raó social________________________________________________
Domicili en__________________________________ Núm. ________ C. P. _________ Municipi ____________________
Província _________________________, telèfons ___________________/ ____________________, Fax ___________________
Correu electrònic ___________________________________________
4.- EMPLAÇAMENT DEL LOCAL/ ACTIVITAT
Ròtol comercial _________________________________________________________________________________________
Domicili __________________________________ Núm. __________ C. P. _________ Municipi ________________________
Província _______________________________ telèfons _________________/ _________________ Fax _________________
Correu electrònic __________________________________________
5.- INFORMACIÓ DEL LOCAL/ ACTIVITAT
Referència cadastral
6.- DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Si s’ha realitzat sol·licitud prèvia d’informe urbanístic municipal indique el número d’expedient _________________________
Denominació de l’activitat _________________________________________________________________________________
Descripció de la nova activitat ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
7.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Indique import aproximat del pressupost d’obra: _______________________________________________________________
8.- ALTRES ACTUACIONS
_______________________________________________________________________________________________________
9.- DECLARACIÓ RESPONSABLE
EL SOL·LICITANT DECLARA BAIX LA SEVA RESPONSABILITAT:
1.- Que les obres i l’activitat que van a ser desenvolupades no tenen impacte en el patrimoni històric-artístic o en l’ús privatiu i ocupacional
dels bens de domini públic.
2.- Que les obres a desenvolupar no requereixen de la redacció d’un projecte d’obres d’edificació, de conformitat amb la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d’ordenació de l’Edificació.
3.- Que no compleix alguna de les condicions que s’estableixen en els punts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de l’Annex III de la Llei 6/2014, de 25 de
juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana (Art. 66 de la Llei 6/2014) i que la
seva superfície comercial no supera els 2500 m2 (Annex II punt 13.2.2)

4.- Que es troba en possessió de la Llicència d’obres i instal·lacions quan siga exigible conforme a la normativa corresponent, signat per tècnic
competent, d’acord amb la normativa vigent.
5.- Que les obres i l’activitat complisquen amb tots els requisits que resulten exigibles d’acord amb el que està previst a la legislació vigent, i
en particular, entre altres, en les següents disposicions:
□ Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de Liberalització del Comerç i de Determinats Servicis.
□ Llei 5/2012, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.
□ Altres normes sectorials aplicables.
□ Normes Subsidiàries de 1988 de l’Excm. Ajuntament de Palmera.
□ Còdi Tècnic de l’Edificació.
□ Qualsevol altra normativa d’aplicació.
6.- QUE MANIFESTE BAIX LA SEVA RESPONSABILITAT QUE COMPLEIX AMB ELS REQUISITS ESTABLERTS EN LA NORMATIVA AMBIENTAL PER A
L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT QUE ES DISPOSE A INICIAR, QUE POSSEÏX LA DOCUMENTACIÓ QUE AIXÍ HO ACREDITA I QUE ES COMPROMET A
MANTENIR EL SEU COMPLIMENT DURANT TOT EL PERÍODE DE TEMPS QUE DURE L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT 7(Art. 68.3 de la Llei 6/2014).
7.- Que es compromet a conservar la documentació que acredita el compliment dels requisits exigits durant el desenvolupament de l’activitat,
així com a la seva presentació a requeriment del personal habilitat per la seva comprovació.
8.- Que en el moment de l’obertura del local es compleix amb la normativa de prevenció contra incendis i es té contracte de manteniment de
les instal·lacions de protecció contra incendis.
9.- Que es troba en possessió de la corresponent pòlissa de responsabilitat civil vigent o altra assegurança equivalent i al corrent del pagament
quan ho exigisca la normativa sectorial aplicable.
10.- A esta Declaració Responsable, d’acord amb el que es disposa en l’article 68.4 de la Llei 6/2014, acompanya la següent documentació:
a) MEMÒRIA TÈCNICA DESCRIPTIVA DE L’ACTIVITAT.
b) CERTIFICACIÓ SUBSCRITA PER TÈCNIC COMPETENT, segons model municipal, degudament identificat mitjançant nom i cognoms,
titulació o document nacional d’identitat acreditativa de que les instal·lacions compleixen amb totes les condicions tècniques i
ambientals exigibles per a poder iniciar l’exercici de l’activitat.
c) DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PROJECTISTA, segons model municipal, en el cas de no aportar la memòria i el certificat visat pel
col·legi oficial corresponent.

En Palmera, a ____ de _____________ de 2_____

Signat:
OBSERVACIONS:
Transcorregut el termini d’UN MES des de la presentació de la declaració Responsable Ambiental sense efectuar-se visita de comprovació, o
realitzada esta sense oposició o reparo per part de l'Ajuntament, l’interessat podrà procedir a la obertura o inici de l’activitat 8art. 69.5 de
la Llei 6/2014)
De conformitat amb l’article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, la falta de presentació davant l’Administració, així com la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter
essencial en qualsevol dada, manifestació o document que s’acompanye o incorpore a una Declaració Responsable Ambiental, determinarà
la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat des de el moment en que es constate tals fets, sense perjudici de les
responsabilitats, penals, civils o administratives que es haguera lloc.
Les dades facilitades per vosté en aquest formulari passarn a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de Palmera i
podràn ser utilitzats per el titular del fitxer per l’exercici de les seves funcions propies en l’àmbit de les seves competències. De conformitat
amb la Llei Orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal, vosté podrà exercir els drets d’accñés, rectificació, cancel·lació i
oposició mtjançant instància presentada davant el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Palmera

Sr ALCALDE/SA-PRESIDENT/A DE L’AJUNTAMENT DE PALMERA

