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DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL
DADES DEL SOL·LICITANT
DNI/NIF/CIF

Nom i cognoms / R.social

DADES DEL REPRESENTANT (si escau)
DNI/NIF/CIF

Nom i cognoms / R.social
S'adjunta DNI/CIF del representant

S'adjunta doc. acreditatiu representació

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS
Domicili
Municipi

Núm.
Província

Telèfon

Esc.

Pis

Pta

Codi postal

Correu electrònic

EMPLAÇAMENT DEL LOCAL O L'ACTIVITAT
Rètol comercial

Domicili

Codi IAE

Referència cadastral

Denominació de l'activitat

Descripció de la nova activitat

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES (si escau)
Pressupost obres
Descripció de les obres a realitzar

EXPOSE
I declare sota la meua responsabilitat:
- Que les obres i l'activitat que es desenvoluparan no tenen impacte en el patrimoni historicoartístic o en l'ús privatiu i
ocupació dels béns de domini públic.
- Que les obres a desenvolupar no requereixen 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.
- Que l''activitat no compleix alguna de les condicions que estableixen en el punts 1 al 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 de la Comunitat Valenciana (art. 66
de la Llei 6/2014) i que la seua superfície comercial no és superior als 2.500 m 2 (annex II, punt 13. 2.2).
- Que l'activitat es troba en possessió dels següents documents:
* Llicència d'obres i instal·lacions quan siga exigible conforme a la normativa corresponent, signada pel tècnic
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competent, d'acord amb la normativa vigent.
* Justificant del pagament del tribut o tributs corresponents.
- Que les obres i l'activitat compleixen amb tots els requisits que resulten exigibles d'acord amb el que preveu la legislació
vigent i, en particular, entre d'altres, en les següents disposicions:
* Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinants 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 1990 de l'Excm. Ajuntament de Bellreguard i les seues posteriors actualitzacions.
* Codi tècnic de l'edificació.
* Qualsevol altra normativa d'aplicació.
- Que em 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.
- Que en el moment de l'obertura del local, aquest compleix amb la normativa de prevenció contra incendis i tinc contracte
de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis.
- Que tinc la corresponent pòlissa de responsabilitat civil vigent o una altra assegurança equivalent i estic al corrent del
pagament quan ho exigisca la normativa sectorial aplicable.

DOCUMENTACIÓ QUE APORTE
Memòria tècnica descriptiva de l'activitat.
Certificació subscrita pel tècnic competent, segons el tècnic municipal, degudament identificat mitjançant nom i
cognoms, titulació o document nacional d'identitat acreditatiu sobre el fet que les instal·lacions compleixen amb totes les
condicions tècniques i ambientals exigibles per a poder iniciar l'exercici de l'activitat.
Declaració responsable del projectista, segons el model municipal, en el cas de no aportar la memòria i el certificat
visats pel col·legi oficial corresponent.
Còpia de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), declaració censal o certificat emès per l'Agència Tributaria en els
següents termes: que està donat d'alta en l'epígraf de l' IAE que corresponga / data de l'alta.

DATA I FIRMA
Nom i cognoms

Firma
Bellreguard, ..............d..................................de.....................

SE L'INFORMA QUE:
- 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, aixi 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.
ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD
(*) Segons la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que l'Ajuntament de Bellreguard incorporarà les seues dades a fitxers, que s'utilitzaran
per als fins d'aquesta sol·licitud i no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres públiques que siguen les destinatàries del tractament. Addicionalment autoritza
l'Ajuntament de Bellreguard a comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud, consultant tant els mateixos arxius com els d'altres administracions públiques que
siguen necessaris. Per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició s'ha de dirigir per escrit a l'Ajuntament.
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