
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL
(Les activitats no previstes en 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 no complisquen alguna de les condicions que s'estableixen en l'annex III.)

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT DE L'ACTIVITAT

NOM I COGNOMS O PERSONA JURÍDICA  DNI, NIE, NIF

DOMICILI (per a notificacions) CODI POSTAL I LOCALITAT

CORREU ELECTRÒNIC TELÈFON

B DADES DEL REPRESENTANT

NOM I COGNOMS O PERSONA JURÍDICA DNI, NIE

ADREÇA CP I POBLACIÓ

ADREÇA ELECTRÒNICA TELÈFON

C DADES DE LA NOTIFICACIÓ

PERSONA A NOTIFICAR:

       Sol·licitant

       Representant

FORMA DE NOTIFICACIÓ:

  Notificació en Paper

  Notificació Telemàtica (amb certificat 
digital)

D DADES DE L'ACTIVITAT

ACTIVITAT QUE ES DESENVOLUPARÀ: 

EPÍGRAF IAE: 

ADREÇA DE L'ACTIVITAT O LLOC D'EMPLAÇAMENT: 

SUPERFÍCIE ÚTIL EN METRES QUADRATS: 

E DOCUMENTACIÓ APORTADA

 Fotocòpia del DNI del titular, en el supòsit de ser persona física.

 Fotocòpia del CIF del titular i del DNI del representant legal, en el supòsit de ser persona jurídica.

 Fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat o comunitat de béns, si escau.

 Còpia del certificat de compatibilitat urbanística (sol·licitud prèvia segons l'art. 22 de la Llei 6/2014), si escau.

 Plànol del local i elements necessaris per a desenvolupar l'activitat,  fins i tot les places d'aparcament quan siguen
exigides per la normativa vigent (amb cotes i detalls, escala 1/50 grandària UNE).

 Memòria tècnica en què es descriga la instal·lació i l'activitat firmada per tècnic competent i visada, si així és procedent,
pel col·legi professional, o documentació que substituïsca el visat (model municipal de declaració responsable (annex I) i
certificat  del  col·legi  oficial),  i,  si  escau,  justificant  detalladament  el  compliment/incompliment  de  cada  una  de  les
condicions establides en 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.

 Certificació tècnica acreditativa del fet que les instal·lacions i l'activitat compleixen les condicions tècniques i ambientals
exigibles per a l'inici de l'activitat (en cas de no estar visada, ha de subscriure's la declaració firmada pel tècnic redactor
del projecte).
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Magnífic Ajuntament de Borriana

 Còpia de les autoritzacions, o formalització de les comunicacions que siguen procedents, exigides per la normativa
sectorial aplicable a l'activitat.

 Certificat d'eficiència energètica de l'edifici acabat inscrit en el registre autonòmic.
És necessària  l'aportació d'aquest  certificat  per als edificis als  quals s'aplique el  RD 235/2013, de 5 d'abril,  pel  qual
s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

 Fitxa tècnica (segons model municipal)

 Sol·licitud  d’autorització  d’abocament,  en compliment  de  la  corresponent  ordenança,  acompanyada de  plànols  i/o
projectes de la xarxa interior de sanejament, instal·lacions de pretractament i de l’acomesa. Els plànols han d’estar a
escala 1/100 o 1/50. 

 Últim rebut taxes urbanes (fem, clavegueram, etc.) i de l’IBI.

 Còpia del resguard pel qual se certifica l'abonament de les taxes municipals corresponents.

Realització d'obres:   Sí    No

En cas d'haver realitzat obres, s'ha d'aportar a més còpia de la Declaració responsable d'obra menor/major presentada al
seu moment o resolució o acord de concessió de llicència d'obres.

F DECLARACIÓ RESPONSABLE

DECLARE:

PRIMER.- SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT,  que la referida activitat  compleix tots els requisits jurídics legalment
exigits i els establits en la normativa ambiental per a l'activitat que em dispose a iniciar; que posseïsc la documentació que
així  ho acredita i  que em compromet a mantenir el  seu compliment durant el  període de temps que dure l'esmentat
exercici. Així mateix, declare que les instal·lacions per a l'activitat que desenvoluparé són compatibles amb la normativa
urbanística.

Així mateix, DECLARE que l'activitat està subjecta al règim de Declaració responsable ambiental, per no estar inclosa en
la categoria de l'annex I i annex II i   no complir algun dels condicionants d'innocuïtat   establits en 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.

SEGON.- Que em compromet a NO procedir a l'obertura o inici de l'activitat fins transcorregut el termini d'un mes des de la
presentació d'aquest document, excepte si, amb anterioritat a l'esmentat termini, els serveis tècnics municipals hagueren
efectuat visita de comprovació a la instal·lació i s'haguera alçat i disposara de la preceptiva acta de conformitat, i  en
aquest cas la declaració responsable ambiental produirà efecte des d'aquesta data.

TERCER.- Que mitjançant la subscripció de la present declaració responsable ambiental i de conformitat amb allò que
disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
la falta de presentació davant de 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,
determina la impossibilitat  de continuar amb l'exercici  de l'activitat  des del  moment que es constaten tals fets, sense
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertocaren.

Cosa que manifeste i declare a l'efecte indicat en el present document.

Borriana,  d   de 20           Signatura de la persona sol·licitant o representant legal

          Signat: 

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal , la persona interessada queda informada del fet que les
dades de caràcter personal facilitades poden passar a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de Borriana i s’utilitzen únicament per a
l’exercici de funcions pròpies de la seua competència, sense que puguen ser cedides a tercers excepte per obligacions legals; no obstant això, podeu exercir
els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’un escrit adreçat a este Ajuntament.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA
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