Imprimir formulari

DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL – CERTIFICACIÓ TÈCNICA
D./Dnya. _______________________________________________________________________________________
Col·legiat/da núm. __________ del Col·legi Oficial de _____________________________________amb relació a
l’activitat ____________________________________________________________________emplaçada en el terme
de Palmera, en el c/ Pça/ _________________________________________número ___ el titular del qual es
_________________________________________________________________________________

CERTIFIQUE:
Que l’activitat i les instal·lacions existents en la mateixa COMPLIXEN amb:
1.- Tots els requisits ambientals exigibles i demés requisits preceptius, d’acord amb la normativa aplicable per el
compliment dels objectius de la llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control
Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana.
2.- El que està dispost en la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1998, de 5 de maig, d’accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques, el Decret 39/2004, de 5 de març, del Consell de la Generalitat, l’Orde de 25 de maig de
2004, de la Conselleria d’Infraestructures i transport, en matèria d’accessibilitat de pública concurrència i demés
normes d’aplicació i desenvolupament, si procedeix.
3.- La Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica.
4.- Reglament de Protecció Contra Incendis i disposicions que el completen, aprovat pel RD 1942/1993.
5.- El document bàsic SUA: Seguretat d’Utilització i Accessibilitat i el Document Bàsic HS: Salubritat, ambdós del Codi
Tècnic de l’Edificació (R:D: 314/2006, de 17 de març), si procedeix.
6.- el Document Bàsic SI: Seguretat en Cas d’Incendi, del Codi Tècnic de l’Edificació (R:D: 314/2006, de 17 de març), si
procedeix.
7.- Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials R:D: 2267/2004, si procedeix.
8.- Altres....
Que l’activitat i les instal·lacions existents en la mateixa no es troben incloses dins de:
-

Els annexos I i II de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control
Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana.

I per a que conste, als efectes de la seva presentació en l’ajuntament de palmera, s’estén el present certificat.
En ____________________, a _____ de ________________ de 2_______

COL·LEGI OFICIAL (si procedeix)

FIRMA DIRECTOR/A DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS

