Les dades personals arreplegades podran ser inclosos en un fitxer i tractats per l'Ajuntament responsable del fitxer i podran ser cedits de conformitat amb la llei, podent
l'interessat exercir davant del mateix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició tot això s'informa en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i resto de normativa aplicable.

CAI1. COMUNICACIÓ ACTIVITATS INNÒCUES
PERSONA INTERESSADA
Cognom i Nom / Denominació Social
NIF/NIE/CIF

Telèfon
Adreça electrònica

Fax

DADES REPRESENTANT
Cognom i Nom

Telèfon

NIF/NIE/CIF

Adreça electrònica

Fax

DOMICILI A EFECTE DE NOTIFICACIONS
Carrer/Plaça/Av./Camí/Urb.

Núm./Parc.

Codi Postal

Localitat

Esc.

Planta

Porta

Província

DADES DE L’ACTIVITAT (Camps a complimentar obligatòriament)
Emplaçament (c/ o Pl/)

Referència cadastral

Descripció de l’activitat

□ Amb obra
Nº Expedient

□ Sense obra

□ Primer establiment.

□ Legalització □ Ampliació superfície □ Ampliació i/o variació d’activitat

□ Altres:
COMUNIQUE
-

En base allò establert en l’article 73 i l’annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de
Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, presente
COMUNICACIÓ ACTIVITATS INNÒCUES, comprometent-me a implantar l’activitat de conformitat
amb la normativa aplicable i al seu manteniment durant tot el període d’exercici de l’activitat, quedant
assabentat de les advertències indicades a continuació. Sol·licitant igualment l’expedició de certificat
de conformitat amb l’obertura, d’acord amb l’article 73.4 de l’esmenta Llei.

LLOC, DATA I FIRMA
Lloc:
Firma sol·licitant o representant:
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Data:
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DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA.

□ A) Imprès d’autoliquidació, acreditatiu d’haver ingressat les taxes o impostos corresponents.
□

B) Informe Urbanístic-Certificat de Compatibilitat Urbanística, o còpia de la sol·licitud del mateix, si
és el cas.

□

Memòria Tècnica descriptiva de l’activitat firmada per facultatiu competent en què es descriga la
instal·lació i l’activitat, visada pel col·legi professional corresponent o acompanyada de declaració
responsable del tècnic (segons model annex). Caldrà aportar dues còpiex en paper i una en CD.

□

En tot cas, com a requisit previ i preceptiu per a iniciar el funcionament de l’activitat, sotmesa a
comunicació ambiental, s’haurà de presentar, certificat subscrit per Tècnic competent acreditant que
les instal·lacions i l’’activitat compleixen totes les condicions tècniques i ambientals exigibles per a
iniciar l’activitat, i que s’acompleixen totes les condicions establertes en l’annex III de la Llei 6/2014
abans citada (segons model annex)

□

E) Fotocòpies del NIF, Passaport o CIF del sol·licitant i del representant (quan no es presente
consentiment perquè l’Ajuntament puga consultar les dites dades mitjançant un sistema de verificació
de dades)

C)

D)

□ F)

En cas que l’interessat actue en representació, esta haurà d’acreditar-se per qualsevol mitjà vàlid
en dret (fotocopia del poder de representació quan s’actue en nom d’altra persona; i fotocopia de
l’escriptura de constitució o modificació i del poder de representració, quan es tracte de persones
jurídiques).

□ G) Fotocòpia del justificant d’alte en l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
□ H) Altres

-- En base al que estableix l’article 73 de la Llei 6/2014 abans citada, la Comunicació d’Activitats Innòcues
produirà efectes des de la data de la seua presentació en l’Ajuntament, podent iniciar-se l’exercici de l’activitat,
sense perjudici de facultats de comprovació, control i inspecció que tenen atribuïdes les administracions
públiques.
- Qualsevol modificació posterior durant l’exercici de l’activitat haurà de ser objecte de comunicació a
l’Ajuntament. Quan la modificació implique un canvi de règim d’intervenció ambiental, caldrà ajustar-se al que
estableix la disposició addicional sexta de la llei 6/2014.
- Entenent-se en tot cas que, conforme s’estableix a l’art. 71.bis, apartat 4 de lla Llei 30/92, de 26 de
novembre, de RJAPPAC, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada,
manifestació o document que s’acompanye o incorpore a una declaració responsable o a una comunicació
prèvia, o la no presentació davant la administració competent de la declaració o comunicació, determinarà la
impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada, sense perjudici de les responsabilitats
penals, civils o administratives que corresponguen. Així mateix, la resolució de la Administració Púbica que
declares eixes circumstàncies podrà determinar l’obligació de l’interessat de restituir la situació jurídica al
moment previ al reconeixement o a l’exercici del dret o a l’inici de l’activitat corresponent, així com la
impossibilitat d’instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un termini de temps determinat, conforme
a allò establert en les normes sectorials d’aplicació. Igualment, la veracitat d’allò que es declare estarà subjecta a
les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes les Administracions Públiques.
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CAI2. CERTIFICAT TÈCNIC
DADES DEL TECNIC DECLARANT:
Nom i cognoms:
Activitat Innòcua de:

NIF:
Núm. col·legiat:
Col·legi Professional de

Localització de l’activitat:
C/
Núm. referència cadastral:

CERTIFIQUE:
Que les instal·lacions i l’activitat compleixen totes les condicions tècniques i
ambientals exigibles per a iniciar l’activitat.
Que l’activitat i les seues instal·lacions, ja acabades, compleixen TOTS els
condicionants establerts en 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, en matèria
de sorolls i vibracions, olors, fums i/o emanacions, contaminació atmosfèrica, abocaments
d’aigües residuals i/o residus, radiacions ionitzants, incendis, manipulació de substàncies
perilloses o generació de residus perillosos, explosió per sobrepressió i/o deflagració i risc de
ligionel·losi.
Que per tant és aplicable per a la mateixa el règim de Comunicació d’Activitats
Innòcues establert en la Llei 6/2014, de 25 de juliol.
I perquè així conste, a

a

de

de

Signat: _________________________________
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