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Les dades per vosté facilitats seran incloses en un fitxer titularitat de l'Ajuntament d'Albal, la finalitat del qual és gestionar les petició o peticions manifestades en este document. 
La no-comunicació de les dades i entrega dels documents adjunts pot provocar la no-atenció de la sol·licitud efectuada. Li informem que els seus dades seran objecte de cessió als organismes públics als quals siga necessari facilitar les seues 
dades per a poder gestionar la seua sol·licitud. 
D'acord amb el que disposa la LO 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si és el cas oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia 
del DNI, dirigida a l'Ajuntament d'Albal, Plaça del Jardí, núm.7, CP 46470 Albal (València), o bé per mitjà de l'entrega personal de la sol·licitud  davant de l'Ajuntament amb l'exhibició del DNI original. 

  
 

 
 
 

(Espai reservat per a segells interns)  
(Espacio reservado para sellos internos) 

DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL  
 Nom i cognoms 
      

DNI  
      

Domicili 
      

C. Postal 
      

Telèfon 
      

Municipi 
      

Correu electrònic 
      

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT 
Nom i cognoms 
      

DNI 
      

 Domicili 
      

 C. Postal 
      

Telèfon 
      

Municipi 
      
Correu electrònic 
      

En qualitat de 
 Representant 

 
Mandatari o presentador 

EXPOSE 

De conformitat amb el que disposa l'article 66 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats 
a la Comunitat Valenciana, havent obtingut llicència d'edificació amb el número d'expedient                            i sol·licitat el certificat de compatibilitat 
urbanística en data                           , per mitjà d'esta instància formule DECLARACIÓ RESPONSABLE per la qual manifeste, davall la meua 
responsabilitat, la veracitat de tot el que expose i, en especial  
 

� Que complisc tots els requisits establits en la nor mativa ambiental per a l'exercici de l'activitat qu e es disposa a iniciar, que posseïsc 

la documentació que així ho acredita i que em compr omet a mantindre el seu compliment durant tot el pe ríode de temps que dure 

l'exercici de l'activitat 

� Que autoritze als servicis tècnics municipals a la comprovació de l'adequació del que executa al conti ngut de la declaració 

De conformitat amb el que disposa l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jur ídic de les Administracions Públiques i del Procedi ment Administratiu Comú: “La 
inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essenc ial, en qualsevol dada, manifestació o document que  s'acompanye o incorpore a una declaració responsab le, o la no-presentació davant 
de l'Administració competent de la declaració respo nsable, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des de l moment que es tinga constància 
de tals fets, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a què hi haguera l loc.” 

 
PRIMER. EMPLAÇAMENT DE L’ACTIVITAT 

Emplaçament:       

Referència cadastral:       

Denominació de l’activitat:        

Epígraf Impost Activitats Econòmiques (I.A.E):                                                                 Superfície útil de l’activitat:       

Data prevista inici de l’activitat:       

SEGON. DADES DEL TÈCNIC AUTOR DE LA MEMÒRIA  

 

Nom i cognoms:       

DNI:       

Titulació:       

Núm. col·legiat:                                                                                                                            

            Signatura del tècnic 

S’HI ADJUNTA  

 
 Memòria tècnica que descriga la instal·lació i activitat (art. 68.4 Llei 6/2014) 
 Certificació subscrita per tècnic competent, degudament identificat per mitjà de nom i cognoms, titulació i DNI, acreditativa que les 

instal·lacions complixen  totes les condicions tècniques i ambientals exigibles per a poder iniciar l'exercici de l'activitat (art. 68.4 Llei 6/2014) 
 Si fóra preceptiu algun informe o autorització sectorial per a l'exercici de l'activitat, s’acompanyen juntament amb la Declaració Responsable 
  Document acreditatiu de l'abonament de la taxa 

 
SIGNATURA 

Albal,           de                               de 
 
 
 

Signatura de la persona declarant 
SR. ALCALDE-PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ  

A
C

T0
2
V

 

 



                    
             
 

 

 
 

S'inclouen en el règim de la 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 ser considerades innòcues per no complir alguna de 
les condicions establides en l'annex III de la Llei 6/2014. 
 
Amb anterioritat a la presentació davant d'este Ajuntament de la declaració responsable ambiental, els interessats han d'haver efectuat, d'acord amb 
el que establix la normativa en vigor, les obres i instal·lacions elèctriques, acústiques i de seguretat industrial i la resta que resulten procedents en 
funció de l'activitat a desenvolupar, així com haver obtingut les autoritzacions o formulades les comunicacions que siguen legalment exigibles per la 
normativa sectorial aplicable a l'activitat. 
 
Amb caràcter previ a la presentació d'esta sol·licitud, és preceptiu sol·licitar a este Ajuntament l'expedició d'un document acreditatiu de la compatibilitat 
del projecte amb el planejament urbanístic (informe urbanístic previ). 
 
 
La presentació de la declaració responsable, efectuada en els termes anteriorment exposats, produirà els efectes que la normativa aplicable atribuïx a 
la concessió de la llicència municipal i es podrà fer valdre tant davant de l'administració com davant de qualsevol altra persona, natural o jurídica, 
pública o privada.  
 

 
 
A omplir per l’Ajuntament:  

 
 Admissió a tràmit La Declaració Responsable es tramita, sense perjuí de les potestats municipals de comprovació i inspecció 

dels requisits habilitants per a l'exercici del dret i de l'adequació d'allò executat al contingut de la declaració. 
 

 Ineficàcia de la Declaració Responsable per no adj untar la documentació preceptiva (indíque’s en el quadre superior la 
documentació que falta. 
 
Signatura/segell AMIC:                                                                                                Recepció de l’interessat (data i sig natura): 
 

 

DIAGRAMA DEL PROCEDIMENT 
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