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DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL 
DECLARACIÓ RESPONSABLE I COMUNICACIÓ PRÈVIA PER A L’INICI D’ACTIVITATS 

SENSE OBRES 
 
 

DADES DE L’INTERESSAT 

DNI/NIF/CIF Primer Cognom / Raó Social Segon Cognom Nom 

DADES DEL REPRESENTANT (si correspon) 

S’adjunta DNI del representant S’adjunta document acreditatiu de la representació 
DNI Primer Cognom Segon Cognom Nom 

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS 
Domicili (C/, Pl. Av.) Núm. Bl. Esc. Pis Pta. Codi Postal

Municipi Província Tel. Correu electrònic

 
DADES DE L’ACTIVITAT 
Nom comercial: Referència cadastral (Aquesta dada serà obligatòria):

Breu descripció de l’activitat: POTÈNCIA INSTALꞏLADA:

Emplaçament: 

 
COMPATIBILITAT URBANÍSTICA (marque el que corresponga) 

 

S’aporta Certificat de Compatibilitat Urbanística FAVORABLE junt amb la instància. 

Va ser solꞏlicitada en data i núm. de registre _. 

 
DADES DEL TÈCNIC TITULAT COMPETENT PROJECTISTA (omplir en cas que el projecte no estiga visat) 
DNI/NIF Primer Cognom Segon Cognom Nom 

TITULACIÓ COLꞏLEGI PROFESSIONAL I Núm. DE COLꞏLEGIAT 

Tel. Correu electrònic

El tècnic que subscriu declara sota la seua responsabilitat que: 
D'acord  amb  les  atribucions  professionals  de  la  titulació  que  posseïsc,  tinc 
competència per a la redacció i firma del projecte tècnic de l'activitat referenciada. 
No estic inhabilitat, ni administrativament ni judicialment, per a la redacció i firma 
de tal projecte. 

Firma: 
 
 
 
Alcalali,_   de _de    
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EXPOSA 
Que respecte a l’activitat descrita DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT: 

Que la implantació de l’activitat no requereix la realització d’obres. 
Que complisc els requisits tècnics i administratius establerts en la normativa vigent, que posseïsc la 
documentació que així ho acredita i que em compromet a mantenir el seu compliment durant el període de 
temps que dure l’exercici de l’activitat. 

Que l’activitat no crearà situacions de perill per a la seguretat i integritat física de les persones i el medi 
ambient, ni suposarà una pertorbació rellevant de la convivència que afecte de forma greu, immediata i 

directa a la tranquilꞏlitat, o a l'exercici de drets legítims d'altres persones o al normal desenvolupament de 
les activitats. 
Que em compromet a comunicar qualsevol modificació de l’activitat que afecte a les condicions descrites 
en la present declaració responsable. 

 Que sóc coneixedor i ACCEPTE EXPRESSAMENT que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter 
essencial, en qualsevol dada, manifestació o document declarada determinarà la IMPOSSIBILITAT DE 
CONTINUAR AMB L’EXERCICI de l’activitat afectada, des que l’Ajuntament tinga constància dels fets, 
sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que correspongueren. 

 

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA 
Imprés de liquidació acreditatiu del pagament de la taxa corresponent per a l’obertura de l’activitat. 
Fotocòpia del DNI o CIF de l’empresa. Si és persona jurídica, còpia de l’escriptura de constitució de la societat (art. 70 
Llei 30/1992) i dels poders de representació de qui firma la instància. 
Memòria tècnica de l’activitat subscrita per tècnic competent. 
En cas que no estiga visat, s’acompanyarà declaració responsable realitzada pels tècnics competent  projectista de 
disposar de la titulació i de no trobar-se inhabilitat per a la redacció i firma de projectes. 
S’acompanyarà  d’estudi  acústic,  quan  corresponga,  on  es  justificarà  el  compliment  de  la  normativa  contra  la 
contaminació acústica vigent, conforme l’art. 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana. 
Còpia digitalitzada en suport informàtic de la totalitat de la documentació tècnica aportada.

Certificats finals emesos per tècnic o òrgan competent i visats, si escau, per colꞏlegi professional corresponent: 
Certificació tècnica acreditativa que les instalꞏlacions i l’activitat compleixen amb tots els requisits ambientals exigibles i 
altres requisits preceptius, d’acord amb la normativa aplicable. 
Còpia del Butlletí d'instalꞏlacions elèctriques diligenciat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia o justificació per part 
del tècnic redactor del projecte de que no és necessari i que la instalꞏlació elèctrica compleix el Reglament 
electrotècnic de baixa tensió (REBT). 
Certificacions i autoritzacions d’altres Administracions Públiques que per la normativa sectorial aplicable siguen 
preceptives per al funcionament de l'activitat solꞏlicitada.

 
DATACIÓ I FIRMA 

Firma: 
 
 
 
 

Alcalali, _ _ de/d’ _ _ de _ _   
 

OBSERVACIONS (art. 69 de la Llei 6/2014) 

La presentació de la declaració responsable ambiental amb la documentació indicada, permetrà a l’interessat l’obertura i inici de l’activitat 
transcorregut el termini màxim d’un mes des de la presentació. Durant este termini, l’ajuntament podrà verificar la documentació presentada 
i, si és el cas requerir-ne l’esmena, així com efectuar visita de comprovació de la instalꞏlació. Si abans del venciment del termini s’efectua 
comprovació pels serveis tècnics municipals i s’esten acta de conformitat, la declaració responsable produirà efectes des d’eixa data. 
Transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la declaració responsable ambiental sense efectuar-se visita de comprovació o, 
realitzada esta, sense oposició o inconvenient per part de l’ajuntament, l’interessat podrà procedir a l’obertura i inici de l’activitat. 

 

Sr. Alcaldessa de l’Excm. Ajuntament de Alcalali 
 
 



 

 

 
 
 
 

INFORMACIÓ RELATIVA A LES CERTIFICACIONS FINALS REQUERIDES

MENJARS PER EMPORTAR 

Certificat d'aïllament acústic i sorolls transmesos segons disposa l'Art. 20.4 de l'Ordenança municipal de Sorolls i 
Vibracions. 

Certificat de la instalꞏlació del gas subscrit per l'instalꞏlador autoritzat i diligenciat per l'empresa subministradora, si 
escau. 

Còpia del Butlletí d'instalꞏlacions elèctriques diligenciat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia. 

CARNISSERIES / PESCATERIES 

Certificat d'aïllament acústic i sorolls transmesos segons disposa l'Art. 20.4 de l'Ordenança municipal de Sorolls i 
Vibracions. 

Còpia del Butlletí d'instalꞏlacions elèctriques diligenciat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia. 

NETEJA EN SEC (SUPERFÍCIE < 500 m2) 

Còpia de la Inscripció en el registre d’Instalꞏlacions afectades pel Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre la 
limitació d’emissions de compostos orgànics volàtils a causa de l’ús de dissolvents en determinades activitats, segons 
disposa Ordre de 21 de maig de 2007, de la Conselleria de Territori i Habitatge. 

Còpia de la comunicació prèvia d’inici d’activitats de producció de residus segons disposa l’art. 39 de la Llei 22/2011, 
de 28 de juliol, de residus y sòls contaminats. 

Còpia del Butlletí d'instalꞏlacions elèctriques diligenciat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia. 
CLÍNIQUES  DE  PODOLOGIA,  MEDICINA  ESTÈTICA i ALTRES ACTIVITATS SANITÀRIES  QUE  PRODUÏSQUEN
RESIDUS SANITARIS 

Còpia de l’Autorització Sanitària i Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris de la Conselleria de 
Sanitat segons disposa el Decret 176/2004, de 24 de setembre, del Consell de la de la Generalitat, sobre autorització 
sanitària i el Registre Autonòmic de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris i l’Ordre de 18 d’abril de 2005, de la 
Conselleria de Sanitat, per la qual regula els procediments d’autorització sanitària de centres i servicis sanitaris en 
l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 

Còpia de la comunicació prèvia d’inici d’activitats de producció de residus segons disposa l’art. 39 de la Llei 22/2011, 
de 28 de juliol, de residus y sòls contaminats o declaració responsable signada pel titular de l’activitat de que no es 
generen residus perillosos. 

TATUATGES I PÍRCINGS 

Còpia de la titulació de Tècnic Superior en Estètica o acreditar la superació dels corresponents cursos de formació 
homologats per la Conselleria de Sanitat o l’entitat que haja delegat per a esta atribució. 

Còpia de la comunicació prèvia d’inici d’activitats de producció de residus segons disposa l’art. 39 de la Llei 22/2011, 
de 28 de juliol, de residus y sòls contaminats o declaració responsable signada pel titular de l’activitat de que no es 
generen residus perillosos. 

TALLERS DE REPARACIÓ D’AUTOMÒBILS (NO INCLOUEN ELS TALLERS QUE REALITZEN OPERACIONS DE
PINTURA I/O TRACTAMENT DE SUPERFÍCIES QUE ES TRAMITARAN COM A LLICÈNCIES AMBIENTALS) 

Còpia de l’autorització de ficada en marxa per part del Servei Territorial d’Indústria i Energia. 

Còpia del Butlletí d'instalꞏlacions elèctriques diligenciat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia. 

Còpia de la comunicació prèvia d’inici d’activitats de producció de residus segons disposa l’art. 39 de la Llei 22/2011, 
de 28 de juliol, de residus y sòls contaminats o declaració responsable signada pel titular de l’activitat de que no es 
generen residus perillosos. 
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