DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL
DADES DEL SOL·LICITANT
NOM

N.I.F.

DIRECCIÓ

C.P.

LOCALITAT

PROVÍNCIA

TELÈFON

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

DATOS DEL REPRESENTANTE
NOM

N.I.F.

DIRECCIÓ

C.P.

LOCALITAT

PROVÍNCIA

TELÈFON

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

DADES DE LA NOTIFICACIÓ
PERSONA A NOTIFICAR

MIG PREFERENT DE NOTIFICACIÓ

o Sol·licitant
o Representant

o Notificació postal
o Notificació Electrónica

EXPOSA
PRIMER.

Que

desitja

________________

[instal·lar/ampliar/reformar/traslladar] la ___________________[activitat/instal·lació] de

___________________________________________________
[descripció
de
l’activitat]
a
ubicar
en
el
[terreny/solar/local]
__________________________________________,
situat
en
C/
_____________________________ núm. ____ d’esta localitat.
SEGON. Que, a juí de qui subscriu, l’activitat descrita no està subjecta ni a
autorització ambiental integrada ni a llicència ambiental ni a comunicació d’activitats
innòcues conforme a la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció,
Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana.
TERCER. Que, complix amb els requisits establerts en la normativa ambiental
per a l’exercici de l’activitat que es disposa a iniciar, que posseïx la documentació
que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant tot el
període de temps que dure l’exercici de l’activitat.

QUART. Acompanye junt a la declaració responsable ambiental, els següents
documents:
— Memòria tècnica descriptiva de l’ activitat.
— Certificació subscrita pel tècnic competent, degudament identificat
mitjançant nom i cognoms, titulació i document nacional d’identitat, acreditativa de
que les instal·lacions complixen amb totes les condicions tècniques i ambientals
exigibles per a poder iniciar l’exercici de l’activitat.
— Autoritzacions emeses per altres òrgans que vinguen exigides per la
normativa sectorial aplicable.
— Justificació del pagament de la taxa, en el seu cas, corresponent (articles
20.4 y 26, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals) [en el supost de que l’ Ajuntament
ho tinga establert a l’Ordenança].
Por lo exposat,
DECLARA
Que, previs els tràmits que procedisquen, establerts en la Llei 6/2014, de 25
de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en
la Comunitat Valenciana, es tinga per efectuada la Declaració Responsable Ambiental
de l’activitat a que es referix la present sol·licitud.
_________________________, a _____ de __________ de 20__.
El sol·licitant,

Signat.: _______________

SR. ALCALDE-PRESIDENT DEL AJUNTAMENT DE FONTANARS DELS ALFORINS

