AJUNTAMENT DE/D’:
COMUNICACIÓ D’ACTIVITATS INNÒCUES

Segell registre d’entrada

NÚM. D’EXPEDIENT
DADES DE L’INTERESSAT:

Notificació per:

Nom:

Cognoms:
CP:
Fax:

E-mail

E-mail:
Notificació per:
Cognoms:

DNI:

Domicili:

CP:

Telèfon:

Telèfon

Localitat:

DADES DEL REPRESENTANT:
Nom:

E-mail

DNI:

Domicili:
Telèfon:

Telèfon

Fax:

Localitat:
E-mail:

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

Tipus d’immoble:

Local

Nau industrial

Garatge

Magatzem agrícola

Emplaçament concret de l’activitat:
Adreça:
m

2

superfície:

Ref. Cadastral:
Taxa a ingressar per Activitat:

Data d’inici prevista per a l’activitat:
Expedient de l’Informe Urbanístic Municipal (de sol·licitud obligatòria amb caràcter previ a la presentació d’aquesta
comunicació, en virtut de l’art. 22 Llei 6/2014):
- En cas que s’haja emés en el termini correcte (un mes des de la sol·licitud), indiqueu el núm. d’expedient:
.
- En cas que no s’haja emés en aquest termini, indiqueu la data de la sol·licitud:
.
Obres o instal·lacions necessàries per a l’exercici de l’activitat (de finalització prèvia obligatòria, si escau, en virtut de l’art. 73.1
de la Llei 6/2014). Marqueu el que procedisca:
□ No ha calgut efectuar obres o instal·lacions.
□ S’han finalitzat les obres o instal·lacions necessàries per a la posada en funcionament de l’activitat, als efectes de les quals
s’obtingué la llicència o es formalitzà la Declaració Responsable amb núm. d’expedient
.
EXPOSE
- Que l’activitat citada anteriorment compleix totes i cada una de les condicions establertes en l’ANNEX III de la Llei 6/2014, de 25
de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitat a la Comunitat Valenciana (les quals es
transcriuen al dors) com a determinants de la inclusió de l’activitat en el règim de “Comunicació d’Activitat Innòcues”, tal com
consta en la Certificació Tècnica que s’adjunta a aquesta comunicació.
- Que he obtingut, si escau, les autoritzacions o altres mitjans d’intervenció que procedisquen en virtut de la normativa sectorial
no ambiental, i abans de l’inici de l’activitat (art. 73.1 Llei 6/2014). En tal cas, indiqueu quines han estat les autoritzacions o altres
mitjans d’intervenció obtinguts:
- Que adjunte la documentació citada al dors.
- Que conec que, en virtut del que estableix l’apartat 4 de 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, i de l’apartat 6 de l’article 73 de l’esmentada Llei 6/2014,
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’adjunte o incorpore a aquesta comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb
l’exercici de l’activitat, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives que pogueren haver-hi.
SOL·LICITE
Que es tinga per efectuada aquesta COMUNICACIÓ D’ACTIVITAT INNÒCUA per a l’inici de l’activitat referida d’acord amb les
dades, circumstàncies expressades i documents aportats segons el que disposa l’art. 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
,
de/d’
de
Signatura del sol·licitant/representant

Sr/a. alcalde/-essa de l’Ajuntament de:
L’Ajuntament garanteix l’ús confidencial de les dades referides segons els termes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal. Una vegada facilitades les dades anteriors, els interessats tindran dret d’accedir-hi, rectificar-les i cancel·lar-les,
tot presentant la sol·licitud a l’Ajuntament corresponent.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR:
a) Fotocòpia del DNI/CIF del sol·licitant o representant, llevat que l’interessat preste el seu consentiment perquè l’òrgan
instructor puga consultar les dades d’identificació personal mitjançant un sistema de verificació de dades d’identitat.
b) Si es tracta d’una persona jurídica, comunitat de béns, etc., còpia de l’escriptura inscrita al registre mercantil i CIF o
document probatori de la constitució d’aquesta, així com els poders del representant si no es dedueixen clarament de
l’escriptura.
c) Certificació subscrita pel tècnic competent, identificat degudament amb nom i cognoms, titulació i document nacional
d’identitat, documentació acreditativa que les instal·lacions compleixen totes les condicions de l’Annex III de la Llei 6/2014,
així com amb els condicionants tècnics i urbanístics exigibles per a poder iniciar l’exercici de l’activitat, en què es farà
referència al compliment de les condicions adequades de seguretat, salubritat, accessibilitat, qualitat ambiental i urbanística.
La Certificació haurà d’acompanyar-se de la Declaració Responsable del tècnic que l’haja elaborada relativa a la competència
tècnica per a fer-ne l’elaboració. No caldrà adjuntar aquesta declaració responsable si la Certificació està visada o registrada
pel col·legi oficial.
d) Document acreditatiu o justificatiu de l’ingrés de les taxes corresponents.
Contingut 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
Condicions per a determinar la inclusió d’activitats al règim de Declaració Responsable Ambiental o de Comunicació d’Activitats Innòcues.
Aquelles activitats no previstes en els annexos anteriors (Annex I i Annex II de la Llei 6/2014) quedaran incloses en els règims següents:
a) Declaració responsable ambiental: si no compleixen alguna de les condicions que s’estableixen a continuació.
b) Comunicació d’activitats innòcues: si compleixen TOTES les condicions que hi ha a continuació:
1.

Sorolls i vibracions.
1.1. Aquelles activitats que per a complir amb els nivells màxims de transmissió, siga aèria o siga estructural, a ambients interiors o exteriors,
establerts en la normativa vigent en matèria de soroll ambiental siga suficient emprar com a única mesura correctora contra sorolls la simple
absorció dels paraments i de la coberta (tancaments); a més a més, s’evitarà per a tal fi mantindre part de les superfícies obertes.
1.2. Aquelles activitats de les quals el nivell mitjà de pressió sonora estandarditzat, ponderat A, del recinte siga menor que 70 dB (A).
1.3. Aquelles activitats en què hi haja elements motors o electromotors, la potència dels quals siga igual o inferior a 9 CV, caldrà que es considere la
informació següent:
•
La potència electromecànica estarà determinada per la suma de la potència dels motors que accionen les màquines i aparells que
formen part de l’activitat.
•
Queden exclosos del còmput els elements auxiliars de la instal·lació no destinats directament a la producció: ascensors,
enllumenat, instal·lacions de ventilació forçada, instal·lacions d’aire condicionat de caràcter domèstic, etc.
•
No s’avaluarà com a potència la corresponent a les màquines portàtils, el nombre de les quals no excedirà de 4, ni la potència individual
de les quals siga inferior a 0,25 kW.
1.4. Les activitats en què s’instal·len equips d’aire condicionat si compleixen algun dels requisits següents:
•
Si les unitats compressores s’ubiquen a l’interior del local, independentment de quina siga la seua potència.
•
Si la potència instal·lada és inferior a 9 cavalls de vapor (CV) amb independència de la seua ubicació.

2.

Olors, fums i/o emanacions.
2.1. Aquelles en què per a evitar fums i olors siga suficient renovar l’aire mitjançant bufadors.
2.2. Aquelles en què no es desenvolupen combustions o altres processos físics o químics que originen emanacions de gasos, vapors i pols a
l’atmosfera.

3.

Contaminació atmosfèrica.
3.1. Aquelles que no estiguen incloses al Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminadores de l’Atmosfera contingut a l’annex IV de la Llei
34/2007, de Qualitat de l’Aire i Protecció de l’Atmosfera, actualitzat pel Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, en cap dels grups A, B i C, o
normativa que la substituïsca o complement.

4.

Vessament d’aigües residuals i/o de residus.
4.1. Aquelles que no requerisquen cap tipus de depuració prèvia de les aigües residuals per a fer-ne el vessament a la xarxa de clavegueram i/o el
vessament siga exclusivament d’aigües sanitàries.
4.2. Aquelles que no produïsquen residus o que produïsquen residus assimilables als residus domèstics.

5.

Radiacions ionitzants.
5.1. Aquelles que no siguen susceptibles d’emetre cap radiació ionitzant.

6.

Incendis.
6.1. Amb caràcter general, totes aquelles activitats de les quals la càrrega tèrmica ponderada siga inferior a 100 Mcal/m².

7.

Per manipulació de substàncies perilloses o generació de residus perillosos.
7.1. Aquelles activitats que no utilitzen, manipulen, ni generen substàncies o residus considerats com perillosos d’acord amb el que disposa l’annex
III de la Ley 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats o l’annex I del Reglament (CE) 1272/2008, del Parlament Europeu i del
Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, i pel qual es modifiquen i
deroguen les directives 67/548/CEE y 1999/45/CE i es modifica el Reglament (CE) 1907/2006.

8.
9.

Explosió por sobre pressió i /o deflagració.
Risc de legionel·losi.
9.1. Aquelles activitats que no disposen d’instal·lacions industrials subjectes a programes de manteniment incloses a l’article 2 del RD 865/2003,
de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higiènics i sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

