AJUNTAMENT DE LA VILA D'AGULLENT
Plaça Major, 1 - 46890 AGULLENT
Tel. 96 290 70 80 / Fax: 96 290 75 66
1. Dades del declarant
Nom i cognoms

Document identitat

En representació de (nom i cognoms o raó social)

Document identitat

Domicili a l’efecte de notificacions
Província

CP
Telèfon

Fax

Municipi

Correu electrònic

COMUNICACIÓ D'ACTIVITATS INNÒCUES

2. Tipus d’actuació
Obertura d’establiment, mitjançant comunicació d'activitats innòcues, que no tenen cap incidència ambiental per a l’exercici de les
activitats innòcues, complint les condicions establides en l'annex III de la Llei 6/2014
Documentació requerida: 1, (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10)
Canvi de titularitat de l’activitat, sotmesa a Comunicació d'Activitats Innòcues.
Documentació requerida: 1, (2), (3), (6), (7), 8, (9), (10)
Nota: en parèntesi, aportar si es d’aplicació.

3. Dades de l’establiment
Activitat i/o Denominació o nom comercial
Emplaçament
Superfície
Total: _______________ m²
Ús públic: ____________ m²
Càrrega tèrmica Mcal/m²
Vessaments; fums:
Extintors:

Núm. treballadors

Serveis higiènics

Potència elèctrica

Accessibilitat (eliminació barreres arquitectòniques)
NO.
SI: ___________________________________
Nivell soroll

Vessaments; olors:

Vessaments; clavegueram:

Llums emergència:

Evacuació:

Ventilació:

Obres a realitzar

Tècnic titulat competent

Col·legiat

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Tot d’acord amb l’article 73 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental
d'Activitats, declare baix la meua responsabilitat que son certs les dades que figuren al present document, complint amb els
requisits tècnics i administratius necessaris establerts a la normativa ambiental vigent per a l’exercici de l’activitat que es disposa
a iniciar, disposant de la documentació reglamentària que així ho acredita indicat a l’annexe adjunt, i al que em compromet a
mantindre el seu compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.
De la mateixa manera, declare baix la meua responsabilitat haver efectuat, d'acord amb el que estableix la normativa en vigor, les
obres i instal·lacions elèctriques, acústiques i de seguretat industrial i la resta de les que resulten procedents en funció de
l'activitat a desenrotllar, així com haver obtingut les autoritzacions o formulades les comunicacions que siguen legalment
exigibles per la normativa sectorial aplicable a l'activitat.
SOL·LICITA:
Que tenint per presentat esta declaració responsable, junt amb la documentació que s’acompanya i que es detalla en document
annex, s’espedisca l’oportuna llicencia d’obertura.
Agullent, _____ d’__________________ de 20___

Firma: __________________________________

SR. ALCALDE – PRESIDENT / SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D'AGULLENT

COMUNICACIÓ D'ACTIVITATS INNÒCUES

ANNEX DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL
El sotasignat declara que disposa i/o aporta còpia de la documentació acreditativa de:
Fotocòpia del Document d'Identitat del comunicant, del representant legal, o del poder de representació, quan s'actue en nom
1
d'altra persona.
Fotocòpia de l'escriptura de constitució o modificació, del poder de representació i de la targeta del C.I.F., quan es tracte de
2
persones jurídiques.
3 Justificant d'ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenances fiscals en vigor.
Certificat de compatibilitat urbanística i/o llicència d’obres, al qual s’indique que l’establiment i l’activitat a desenrotllar és
4
conforme amb el planejament urbanístic.
Memòria tècnica, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi professional, si procedeix, descriptiu de l’activitat a
5
desenvolupar i les mesures correctores adoptades per al compliment de la normativa vigent.
Certificació tècnica acreditativa que les instal·lacions i l'activitat compleixen tots els requisits ambientals exigibles i la resta de
6
requisits preceptius, d'acord amb la normativa aplicable per al compliment dels objectius de la Llei 6/2014.
Certificat acreditatiu de tindre subscrit un contracte d'assegurança que cobrisca la responsabilitat civil per danys a tercers derivats
7
de l'explotació de l'activitat i el risc d'incendi.
8 En cas de canvi de titular, títol o document en la virtut del qual s'haja produït el canvi de titularitat de l’establiment.
9 Llicència urbanística de les obres necessàries per al funcionament de l'activitat (o copia de la sol·licitud).
Altres:
10

Firma:

ADVERTÈNCIES
Amb la firma del present model de sol·licitud, el sol·licitant queda assabentat del següent:
− Amb la signatura i presentació d'esta documentació, es dona consentiment perquè, en la tramitació d'este expedient, les dades d'identitat i les dades cadastrals de la instal·lació
puguen ser consultades mitjançant un sistema de verificació de dades.
− Que d'acord amb allò que s'ha establit a l'article 71 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'activitats, el Ajuntament podrà
realitzar visita de comprovació a la instal·lació, per tal de verificar la veracitat de tots els documents i dades aportats, així com el compliment dels requisits, conforme a allò
disposat a la Llei.
− La presentació de la comunicació d'activitats innòcues amb la documentació indicada, permetrà a l'interessat, l'obertura i inici de l'activitat.
− Transcorreguts els terminis previstos, l'interessat podrà sol·licitar el certificat de conformitat amb l'obertura.
− De conformitat amb l'art. 71 bis de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la falta de presentació davant
l'administració, així com l'inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s'acompanya o incorpora a una declaració
responsable ambiental, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat des del moment que es constaten tals fets, sense perjuí de les responsabilitats penals,
civils o administratives que pertoquen.
− Que, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa de la incorporació de les dades personals que
resulten d'este expedient, als fitxers automatitzats dels que és responsable este Ajuntament, per a la seua utilització en l'exercici de les seues funcions pròpies dins del seu àmbit de
competències. Els afectats podran exercir el seu dret d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació per mitjà de sol·licitud dirigida a este Ajuntament.

CERTIFICAT FINAL D’INSTAL·LACIONS I OBRES (SI ÉS EL CAS) I LLISTA DE
CONTROL
per a determinar si una activitat és INNÒCUA, segons l'annex III de la Llei 6/2014 de Prevenció de la Contaminació
i Qualitat Ambiental en la Comunitat Valenciana.
Activitat i/o Denominació o nom comercial

COMUNICACIÓ D'ACTIVITATS INNÒCUES

Emplaçament

En l’activitat, per a complir els nivells màxims de transmissió (de sorolls), establits en la normativa vigent
en matèria de soroll ambiental, siga aèria o siga estructural, en ambients interiors o exteriors, com a única
SI
mesura correctora contra sorolls n’hi ha prou amb la simple absorció dels paraments i coberta
(tancaments), sense haver de mantindre part de superfícies obertes?

NO

L'activitat té un nivell mitjà de pressió sonora estandarditzat del recinte inferior de 70 dBA?

SI

NO

SI

NO

En l'activitat, s'han instal∙lat equips d'aire condicionat que complixen algun dels requisits següents:
a) les unitats compressores s'ubiquen en l'interior del local, (independentment de la potència), o
b) la potència instal·lada és inferior a 9 CV (amb independència de la ubicació)?

SI

NO

En l'activitat, per a evitar fums i olors n’hi ha prou si es renova l'aire per mitjà de bufadors?

SI

NO

L'activitat disposa d'elements motors o electromotors amb una potència igual o inferior a 9CV (6,6KW)?
S’ha de considerar que: la potència electromecànica ha d’estar determinada per la suma de la potència dels motors que accionen les màquines i
aparells que formen part de l’activitat. Estan 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’ha d’avaluar com a
potència la corresponent a les màquines portàtils amb un número no superior a 4, ni amb una potència individual inferior a 0,25 kW.

En l'activitat, NO es desenvolupen combustions o altres processos físics o químics que originen emanacions
SI
de gasos, vapors i pols a l'atmosfera?
L'activitat NO està inclosa en el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera contingut
en l'annex IV de l Llei 34/2007, de Qualitat de l'Aire i Protecció de l'Atmosfera, actualitzat pel Reial
SI
Decret 100/2011, de 28 de gener, en cap dels grups A, B i C, o normativa que la substituïsca o
complemente?
L'activitat NO requerix cap tipus de depuració prèvia de les aigües residuals per a l’abocament a la xarxa
SI
de clavegueram o l’abocament és exclusivament d'aigües sanitàries?

NO

NO

NO

En l'activitat NO es produïxen residus, o estos són assimilables als residus domèstics?

SI

NO

L'activitat NO és susceptible d'emetre radiacions ionitzants?

SI

NO

L'activitat té una càrrega tèrmica ponderada inferior a 100 Mcal/m2?

SI

NO

En l'activitat NO s'utilitzen, manipulen, ni generen substàncies o residus considerats com a perillosos
d'acord amb el que disposa l'annex III de la Llei 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 del SI
2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, i pel qual es modifiquen i
deroguen les Directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica el Reglament (CE) 1907/2006?
L'activitat NO disposa d’instal·lacions industrials subjectes a programes de manteniment incloses en l’article
2 del RD 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'establixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i SI
control de la legionel·losis?

NO

NO

En/Na ______________________________________ CERTIFIQUE que les instal·lacions i les obres (en el
seu cas) complixen totes les condicions tècniques i ambientals exigibles per a poder iniciar l’exercici
de l’activitat.
Agullent, _____ d’__________________ de 20___

Firma: ____________________________________________
(Nom i cognoms del tècnic)
Titulació: __________________________________________

DNI / NIE: ___________________
Col·legiat: ___________________

