AJUNTAMENT DE/D’:
DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL

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:
2

M superfície:

Ref. cadastral:
Taxa que cal ingressar per
l’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 (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 en cas que siguen necessàries,
en virtut de l’art. 73.1 de la Llei 6/2014). Assenyaleu 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
MANIFESTE:
- Que pretenc realitzar l’activitat indicada expressament, i per a aquest fi formule la DECLARACIÓ RESPONSABLE que complisc amb
els requisits establerts en la normativa en matèria ambiental, de seguretat, de salubritat, d’accessibilitat i urbanística per a
l’exercici de l’activitat que em dispose a iniciar, que posseïsc la documentació que així ho acredita, i que em compromet a
mantindre’n el compliment durant tot el període de temps que dure l’exercici de l’activitat. Amb aquesta finalitat, adjunte la
documentació essencial que es relaciona al dors.
- 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 aquest cas, indiqueu quines han estat les autoritzacions o
altres mitjans d’intervenció obtinguts:
- Que adjunte la documentació citada al dors.
- Que conec que, segons el 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 7 de l’article 69 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 Declaració, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici
de l’activitat des del moment en què es constaten aquests fets, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives
que poguera haver-hi.
SOL·LICITE
Que es tinga per presentat aquest escrit, juntament amb la documentació que s’adjunta, a l’efecte legal procedent i com
document previ a l’inici de l’activitat que es pretén realitzar.
de/d’
de
,
Signatura del sol·licitant/representant

Sr/a. alcalde/essa de l’Ajuntament de/d’:
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) Memòria o Projecte tècnic descriptiu de l’activitat en la qual es descriga la instal·lació i l’activitat degudament
pressupostades. Aquesta Memòria o Projecte haurà de ser subscrit pel tècnic competent i caldrà adjuntar la Declaració
Responsable del Tècnic que l’haja elaborat relativa a la competència tècnica per a fer-ne l’elaboració. No caldrà adjuntar
aquesta declaració responsable si la Memòria o Projecte tècnic està visada o registrada per un col·legi oficial.
d) Certificació subscrita pel tècnic competent (acompanyada de Declaració Responsable d’aquest tècnic certificant relativa a la
competència tècnica per a fer-ne l’elaboració) acreditativa que les instal·lacions compleixen amb totes les condicions
tècniques, ambientals i en matèria de seguretat, de salubritat, d’accessibilitat i urbanística exigibles per a poder iniciar
l’exercici de l’activitat.
e) Document acreditatiu o justificatiu de l’ingrés de les taxes corresponents.

NOTA IMPORTANT:
Qualsevol modificació posterior durant l’exercici de l’activitat haurà de comunicar-se a l’Ajuntament. Quan la modificació implique un canvi de règim
d’intervenció ambiental, s’atendrà allò establert en la Disposició Addicional Sisena de la Llei 6/2014.

TRAMITACIÓ PROCEDIMENTAL
1. La presentació de la declaració responsable ambiental amb tota la documentació obligatòria permetrà a l’interessat l’obertura i inici de l’activitat
transcorregut el termini màxim d’ UN MES des d’aquesta presentació.
2. Durant aquest termini l’ajuntament podrà verificar la documentació presentada i, si escau, es requerirà l’esmena d’errors, així com s’efectuarà una
visita de comprovació a la instal·lació.
3. Si amb anterioritat al venciment d’aquest termini s’efectuara la comprovació pels serveis tècnics municipals i s’estenguera l’acta de conformitat, la
declaració responsable tindrà efecte des d’aquesta data.
4. Si als resultats de la visita es detectaren deficiències que no tinguen caràcter substancial, s’atorgarà a l’interessat un termini per a esmenar els defectes
advertits. Transcorregut el termini atorgat, s’efectuarà una altra visita de comprovació amb el fi de verificar el compliment dels requeriments d’esmena
indicats.
En cas que es constate degudament l’incompliment, o en el supòsit d’haver-se detectat a la visita de comprovació deficiències que no es poden esmenar,
l’ajuntament dictarà una resolució motivada de cessament de l’activitat, prèvia audiència de l’interessat.
5. Transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la declaració responsable ambiental sense que s’haja efectuat la visita de comprovació o, si
aquesta s’ha realitzat sense oposició per part de l’ajuntament, l’interessat podrà procedir a l’obertura i inici de l’activitat.
6. L’interessat podrà sol·licitar el certificat de conformitat amb l’obertura i l’ajuntament estarà obligat a emetre’l en el termini màxim d’un mes.
7. D’acord 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’adjunte a una declaració responsable ambiental, es determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat des del
moment en què es constaten aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que podria haver-hi.

