Registre d’entrada

IMPRIMIR FORMULARI

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
CIF: P-4601700J

ESBORRAR FORMULARI

DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL

URB I 008 V

DADES PERSONALS (*)
Nom i cognoms

DNI/CIF

En representació de

DNI/CIF

Domicili

C. Postal

Localitat

Correu electrònic

Fax

Tel. Mòbil

Tel.

EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ - Pàgina 1 de 2

EXPOSE:

Que pretenc exercir una activitat econòmica i atés el que disposa l'art. 66 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de
Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats de la Comunitat Valenciana segons el qual “S'inclouen en el règim de declaració
responsable ambiental les activitats que no estiguen sotmeses, atenent a la seua escassa incidència ambiental, ni al règim
d'autorització ambiental integrada ni de llicència ambiental, i que no puguen considerar-se innòcues per no complir alguna de les
condicions establides en l'annex III d´eixa llei”.

DADES DE L'ACTIVITAT:
TIPUS D'ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POTÈNCIA INSTAL·LADA:
Segons l'anterior, i a l'empara de la llibertat d'establiment i lliure prestació de servicis i el seu exercici, determinada en la Llei 17/2009,
de 23 de novembre, o en el Reial Decret Llei 19/2012, de 25 de Maig.

DECLARA RESPONSABLEMENT QUE:
• Complix amb els requisits establits en la normativa ambiental per a l'exercici de l'activitat que es disposa a iniciar.
• Disposa de la documentació que així ho acredita.
• Es compromet a mantindre el seu compliment durant el període de temps inherent al dit reconeixement o exercici.

COMUNICA:

FIRMA DEL SOL·LICITANT:

Que es va a exercir l'activitat indicada amb les condicions i en la data exposats,
tot sense perjudicar la facultat de inspecció i revisió per part de l'Ajuntament i
que no existeixen obres o instalacions pendents d'executar, per lo que es pot
iniciar l'exercici de l'activitat des d'aquest mateix instant.

Que designe el telèfon

per a ser citat a una visita de

comprobació.

Alzira, a

de

de 201

URB I 008 V – Rev. 2 - 20161027
(*) Les dades facilitats per Ud. en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament d'Alzira i podran ser utilitzats
pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, Ud. podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'instància presentada
davant del Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

Registre d’entrada

IMPRIMIR FORMULARIO

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
CIF: P-4601700J

BORRAR FORMULARIO

DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN:
Justificant acreditatiu d'haver ingressat la taxa corresponent.
Certificació subscrita per tècnic/a competent, degudament identificat/ada per mitjà de nom i cognoms, titulació i document nacional
d'identitat, acreditativa que les instal•lacions complixen totes les condicions tècniques i am-bientals exigibles per a poder iniciar l'exercici
de l'activitat.
Memòria tècnica en què es descriga la instal·lació i activitat, que inclourà a més els següents Plans:
- D'emplaçament del local, referit al Pla de Qualificació Global de Sòl del PGOU (E 1/5000) .
- Si el local es troba en sòl urbà, s'inclouran també plans de situació (referit al Pla de Qualificació Detallada del PGOU, a escala
1/2000) i de parcel·la (referit al parcel·lari cadastral a escala 1/500) .

EXEMPLAR PER A LA ADMINISTRACIÓ - Página 2 de 2

- Pla d'alçat i secció del local a escala mínima 1/50.
- Plans de planta del local, a escala mínima 1/50, en els quals es detallarà:
· la seua distribució amb les destinacions de cada una de les seues parts;
· la situació de la maquinària, equips i instal·lacions;
· les connexions de les xarxes de servicis urbans;
· les mesures correctores (extintors, llums d'emergència i senyalització, etc.)
- Annexos: quan en aplicació d'alguna normativa específica es necessite afegir documentació a l'anteriorment mencionada, s'inclourà
com a annex/os del projecte, on es justificarà el compliment de les corresponents especi-ficacions. (Els annexos aniran firmats per
tècnic/a competent) .
Altres:

-

DADES DEL TÈCNIC TITULAT REDACTOR DEL PROJECTE:
NIF

NOMI COGNOMS:

DOMICILI (CARRER I NÚMERO)

LOCALITAT

CP

PROVINCIA

ESPECIALITAT

TITULACIÓ

Firma del tècnic

El Tècnic que subscriu manifesta que es troba habilitat per a
l'exercici professional segons la legislació vigent.

Alzira , a

de

de 201

URB I 008 V – Rev. 2 - 20161027
(*) Les dades facilitats per Ud. en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament d'Alzira i podran ser utilitzats
pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, Ud. podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'instància presentada
davant del Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

Registre d’entrada

IMPRIMIR FORMULARI

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
CIF: P-4601700J

ESBORRAR FORMULARI

DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL

URB I 008 V

DADES PERSONALS (*)
Nom i cognoms

DNI/CIF

En representació de

DNI/CIF

Domicili

C. Postal

Localitat

Correu electrònic

Fax

Tel. Mòbil

Tel.

EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA - Pàgina 1 de 2

EXPOSE:

Que pretenc exercir una activitat econòmica i atés el que disposa l'art. 66 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de
Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats de la Comunitat Valenciana segons el qual “S'inclouen en el règim de declaració
responsable ambiental les activitats que no estiguen sotmeses, atenent a la seua escassa incidència ambiental, ni al règim
d'autorització ambiental integrada ni de llicència ambiental, i que no puguen considerar-se innòcues per no complir alguna de les
condicions establides en l'annex III d´eixa llei”.

DADES DE L'ACTIVITAT:
TIPUS D'ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POTÈNCIA INSTAL·LADA:
Segons l'anterior, i a l'empara de la llibertat d'establiment i lliure prestació de servicis i el seu exercici, determinada en la Llei 17/2009,
de 23 de novembre, o en el Reial Decret Llei 19/2012, de 25 de Maig.

DECLARA RESPONSABLEMENT QUE:
• Complix amb els requisits establits en la normativa ambiental per a l'exercici de l'activitat que es disposa a iniciar.
• Disposa de la documentació que així ho acredita.
• Es compromet a mantindre el seu compliment durant el període de temps inherent al dit reconeixement o exercici.

COMUNICA:

FIRMA DEL SOL·LICITANT:

Que es va a exercir l'activitat indicada amb les condicions i en la data exposats,
tot sense perjudicar la facultat de inspecció i revisió per part de l'Ajuntament i
que no existeixen obres o instalacions pendents d'executar, per lo que es pot
iniciar l'exercici de l'activitat des d'aquest mateix instant.

Que designe el telèfon

per a ser citat a una visita de

comprobació.

Alzira, a

de

de 201

URB I 008 V – Rev. 2 - 20161027
(*) Les dades facilitats per Ud. en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament d'Alzira i podran ser utilitzats
pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, Ud. podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'instància presentada
davant del Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

Registre d’entrada

IMPRIMIR FORMULARIO

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
CIF: P-4601700J

BORRAR FORMULARIO

DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN:
Justificant acreditatiu d'haver ingressat la taxa corresponent.
Certificació subscrita per tècnic/a competent, degudament identificat/ada per mitjà de nom i cognoms, titulació i document nacional
d'identitat, acreditativa que les instal•lacions complixen totes les condicions tècniques i am-bientals exigibles per a poder iniciar l'exercici
de l'activitat.

EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA - Pàgina 2 de 2

Memòria tècnica en què es descriga la instal·lació i activitat, que inclourà a més els següents Plans:
- D'emplaçament del local, referit al Pla de Qualificació Global de Sòl del PGOU (E 1/5000) .
- Si el local es troba en sòl urbà, s'inclouran també plans de situació (referit al Pla de Qualificació Detallada del PGOU, a escala
1/2000) i de parcel·la (referit al parcel·lari cadastral a escala 1/500) .
- Pla d'alçat i secció del local a escala mínima 1/50.
- Plans de planta del local, a escala mínima 1/50, en els quals es detallarà:
· la seua distribució amb les destinacions de cada una de les seues parts;
· la situació de la maquinària, equips i instal·lacions;
· les connexions de les xarxes de servicis urbans;
· les mesures correctores (extintors, llums d'emergència i senyalització, etc.)
- Annexos: quan en aplicació d'alguna normativa específica es necessite afegir documentació a l'anteriorment mencionada, s'inclourà
com a annex/os del projecte, on es justificarà el compliment de les corresponents especi-ficacions. (Els annexos aniran firmats per
tècnic/a competent) .
Altres:

-

DADES DEL TÈCNIC TITULAT REDACTOR DEL PROJECTE:
NIF

NOMI COGNOMS:

DOMICILI (CARRER I NÚMERO)

LOCALITAT

CP

PROVINCIA

ESPECIALITAT

TITULACIÓ

Firma del tècnic

El Tècnic que subscriu manifesta que es troba habilitat per a
l'exercici professional segons la legislació vigent.

Alzira , a

de

de 201

URB I 008 V – Rev. 2 - 20161027
(*) Les dades facilitats per Ud. en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament d'Alzira i podran ser utilitzats
pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, Ud. podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'instància presentada
davant del Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

