DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL
NUM. EXPEDIENT:

DECLARACIÓ RESPONSABLE
PER A IMPLANTACIÓ O MODIFICACIÓ D'ACTIVITATS D'I
EMPRESES DE SERVEIS EN ESTABLIMENTS
(En l'àmbit de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de
Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat
Valenciana).
1.- DADES DEL/DE LA DECLARANT
DNI, NIF, NIE
Nom o raó social_
Primer Cognom ___________________________________ Segon Cognom _______________________________________
Tipus de via
Domicili
Nº
Portal
Esc
Planta
Porta
C.P.
Municipi
Provincia
Telèfon(s)
/
Fax:
Correu electrònic
Altres Interessats
2.- DADES DEL / DE LA REPRESENTANT (si escau)
DNI, NIF, NIE
Nom o raó social
Primer cognom ___________________________________ Segon Cognom ________________________________________
Tipus de via
Domicili
Nº
Portal
Esc
Planta
Porta:
C.P.:
Municipi
Provincia:
Telèfon(s):
/
Fax:
Correu
electrónic:
Nº Protocol/any del poder de representació notarial (5)
3.- DADES A L'EFECTE DE NOTIFICACIÓ (emplenar només si no coincideixen amb els declarant o representant)
DNI, NIF, NIE
Nom o raó social
Primer Cognom _______________________________ Segon Cognom _____________________________________________
Tipus de via ___ Domicili
_______________________________
Nº
Portal __Esc
Planta______
Porta:
C.P.:
_________Municipi
__________
Provincia:
_________
Telèfon(s):
/
Fax:
Correu electrónic:
4.- EMPLAÇAMENT DEL LOCAL/ACTIVITAT
Rètol comercial ______________________________________________________________________________________
Tipus via_________ Domicili __________________________________nº__
esc/planta/piso ______ Entlo______
En cas de que el accés principal al local siga per un vial diferent al de l'edifici, emplene les dades d'accés:
Tipus via
Domicili
nº
esc/planta/piso
Entlo
Codi IAE
5.- INFORMACIÓ DEL LOCAL/ACTIVITAT
Referència cadastral del local
6.- DESCRIPCIÓ DE LA ACTIVITAT
Si s'ha realitzat sol·licitud prèvia d'informe urbanístic municipal indique el nº d'expedient _________________________
Denominació de la activitat ____________________________________________________________________________
Descripció de la nova activitat ___________________________________________________________________________
7.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Indique import aproximat del pressupost d'obres: ____________________________________________________________
Indique m2 aproximats d'ocupació de la via pública en ocasió de les obres: _________________________________________

8.- ALTRES ACTUACIONS

9.- DECLARACIÓ RESPONSABLE
EL SOL·LICITANT DECLARA SOTA LA SEUA 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 ocupació dels béns 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 a la Comunitat Valenciana (Art. 66 de la Llei 6/2014) i que la seua superfície comercial no és superior als 2500 m2(Annex-II punt 13. 2.2)
4.- Que es troba en possessió dels següents documents:




Llicència d'obres i instal·lacions quan siga exigible conforme a la normativa corresponent, signat per tècnic competent, d'acord amb la normativa vigent.
Justificant del pagament del tribut o tributs corresponents.

5.- Que les obres i l'activitat compleixen amb tots els requisits que resulten exigibles d'acord amb el previst en la legislació vigent, i en particular, entre unes altres, en les
següents disposicions:









Llei 12/2012, de 26 de desembre, de Mesures Urgents de Liberalització del Comerç i de Determinats Serveis.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana
Altres normes sectorials aplicables.
Pla General Ordenació Urbana de 1982 de l'Excm. Ajuntament d'Oliva i les seues posteriors actualitzacions
Ordenança d'abocaments a la xarxa municipal de clavegueram. BOP Nº 43 de 20 de novembre de 1995.
Codi Tècnic de l'Edificació.
Qualsevol altra normativa d'aplicació.

6.- QUE MANIFESTA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT QUE COMPLEIX AMB ELS REQUISITS ESTABLITS EN LA NORMATIVA AMBIENTAL PER A l'EXERCICI DE L'ACTIVITAT QUE ES
DISPOSA A INICIAR, QUE POSSEEIX 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 (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 seua presentació a
requeriment del personal habilitat per a la seua 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 un altre segur equivalent i al corrent de pagament quan ho exigisca la normativa
sectorial aplicable.
10.- A aquesta Declaració Responsable, a tenor del 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 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 visats pel col·legi oficial corresponent.

En

,a

de

de 2

OBSERVACIONS:
- Transcorregut en el termini d'1 MES des de la presentació de la Declaració Responsable Ambiental sense efectuar-se visita de
comprovació o, realitzada aquesta sense oposició o objecció per part de l'Ajuntament, l'interessat podrà procedir a l'obertura o inici de
l'activitat (art. 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 del moment en què es constaten tals fets, sense perjudici de
les responsabilitats, penals, civils o administratives al fet que pertocara
Les dades facilitades per Un. en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament d'Oliva i
podran ser utilitzats pel titular del fitxer per a l'exercici de les seues funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De
conformitat amb la Llei Orgànica 15/99, de Protecció de dades de caràcter personal, Un. podrà exercitar els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Oliva.

SR. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/TA DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVA

DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL - CERTIFICACIÓ TÈCNICA
D./Dnya.
Colegiat/a nº_

del Colegi Oficial de

amb relació a la

Activitat ___________________________________________________ amb emplacement en Terme de Oliva, en la C/ Pza/
nº
que el seu titular és ________________________________________________________________________________
INFORMACIÓ DEL LOCAL/ACTIVITAT
Referència cadastral del local

CERTIFIQUE:
Que l'activitat i les instal·lacions existents en la mateixa COMPLEIXEN amb:
1.- Tots els requisits ambientals exigibles i altres requisits preceptius, d'acord amb la normativa aplicable per al compliment
dels objectius de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la
Comunitat Valenciana.
2.- El que es disposa 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'Ordre de 25 Maig de 2004, de la
Conselleria d'Infraestructures i Transport, en matèria d'accessibilitat en edificació de publica concurrència i altres normes
d'aplicació i desenvolupament, si escau.
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 ho complementen, aprovat pel RD 1942/1993.
5.- El Document Bàsic SUA: Seguretat d'Utilització i Accessibilitat i el Document Bàsic HS: Salubritat, tots dos del Codi Tècnic
de l'Edificació (RD 314/2006, de 17 de març), si escau.
6.- El Document Bàsic SI: Seguretat en Cas d'Incendi, del Codi Tècnic de l'Edificació (RD 314/2006, de 17 de març), si escau.
7.- Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials RD 2267/2004, si escau.
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 a
la Comunitat Valenciana.
I per deixar-ne constància, a l'efecte de la seua presentació en l'ajuntament d'Oliva, s'estén el present certificat.
En

,a

COL·LEGI OFICIAL(si escau)

de

de 2

FIRMA DIRECTOR/A DE LES OBRES E INSTAL·LACIONS

