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.

DOCUMENT D’INVERSIÓ EN L’ORDE D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES I
COMPROMÍS D’ASSUMPCIÓ DE RESPONSABILITAT EN MATÈRIA
D’ACTIVITATS

D............................., amb DNI núm....................... actuant en el seu propi nom/actuant en
representació de la societat.............................................................., segons poder vigent atorgat
davant el notari.............. de data........
i amb domicili a l’efecte de notificacions
en...................................

DECLARA
1r.- Que ha presentat comunicació d’activitat innòcua/ declaració responsable/sol·licitud de
llicència
ambiental
per
a
la
instal·lació
de.........................................................................................subjecta a la Llei 6/2014, ubicada
……………………………………………………………………………………,
amb
data………………………………………………. de registre d’entrada en l’Ajuntament de
l’Alcúdia, acompanyant per a això la documentació preceptiva exigida per la normativa de
prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats a la Comunitat Valenciana.
2n.- Que ha presentat declaració responsable d’obres/sol·licitud de llicència urbanística per a
la
realització
de
les
obres
de
………………………………………………………………………………… en l’esmentada
ubicació i amb data......................................... de registre d’entrada en l’Ajuntament de
l’Alcúdia acompanyant per a això la documentació tècnica preceptiva exigida per la normativa
urbanística d’aplicació.
3r.- Que necessita l’obtenció de l’autorització urbanística amb caràcter previ i independent a
l’obtenció de la llicència ambiental/Declaració responsable ambiental/Comunicació d’inici
d’activitats
innòcues
pels
següents
motius.
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................(explicar
raonadament la petició), a pesar de l’orde de prelació d’atorgament de llicències o
autoritzacions establert en l’article 22.3 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
4t.- Que disposa de la plena disponibilitat civil de l’immoble/solar/parcel·la on es durà a terme
les intervencions sol·licitades en les peticions de llicències assenyalades, d’acord amb la
documentació acreditativa adjunta que s’acompanya a este compromís.
5é.- Que ASSUMIX LA PLENA RESPONSABILITAT QUE ES POGUERA DERIVAR
DE
L’EVENTUAL
DENEGACIÓ
POSTERIOR
DEL
CORRESPONENT
INSTRUMENT D’INTERVENCIÓ AMBIENTAL O IMPOSSIBILITAT DE DONAR
VIABILITAT A LA LLICÈNCIA AMBIENTAL, DECLARACIÓ RESPONSABLE
AMBIENTAL O COMUNICACIÓ D’INICI D’ACTIVITATS INNÒCUES, al ‘alterar-se
l’orde previst legalment de resolució unitària de l’expedient de llicència ambiental junt amb la
resolució d’autorització d’obres subjectes a llicència urbanística o/presentació de la declaració
responsable per a obres de conformitat amb el que disposa l’article 214 de la LOTUP, o a
haver d’executar-se amb caràcter previ les obres abans de la presentació de la susdita
Declaració Responsable Ambiental o Comunicació d’Inici d’Activitats Innòcues.
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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.

6é.- L’esmentada assumpció de responsabilitat suposarà, taxativament, LA RENÚNCIA A
QUALSEVOL TIPUS D’INDEMNITZACIÓ PER DANYS I PERJUÍS que s’hi puguen
produir com a conseqüència dels corresponents actes administratius de resolució que posen fi
als expedients de llicència ambiental/Declaració Responsable Ambiental/Comunicació d’inici
d’activitats innòcues que es tramiten en el seu dia, acceptant expressament la limitació d’usos
i destins previstos pel Pla en el moment de tramitació i atorgament del corresponent
instrument d’intervenció ambiental, així com qualsevol altra limitació imposada per la
normativa d’aplicació en el moment de resolució de la petició.
7é.- Esta declaració de responsabilitat per pertorbació de l’orde legal d’intervenció
administrativa en els actes o usos pretesos a l’efecte de llicència ambiental/Declaració
Responsable Ambiental/Comunicació d’inici d’activitats innòcues, es formula davant la
secretària de l’Ajuntament de l’Alcúdia, com a fedatària municipal que interven en este
document donant fe, igualment, de la legitimació de la firma estampada en este document
d’inversió.

L’Alcúdia, ........ de .................... de 201...
Firmat..........................................

DAVANT MEU, LA SECRETÀRIA
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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.

DOCUMENT D’INVERSIÓ EN L’ORDE D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES I
COMPROMÍS D’ASSUMPCIÓ DE RESPONSABILITAT EN MATÈRIA
D’ESPECTACLES
D............................., amb DNI núm....................... actuant en el seu propi nom/actuant en
representació de la societat.............................................................., segons poder vigent atorgat
davant el notari.............. de data........
i amb domicili a l’efecte de notificacions
en...................................

DECLARA
1r.- Que ha presentat declaració responsable/sol·licitud de llicència d’obertura per a la
instal·lació de...............................................................................................subjecta a l’article
9é/10a
de
la
Llei
14/2010,
ubicada
en
el
carrer/partida…………………………………………….................................
....................................., amb data………………………………………………. de registre
d’entrada en l’Ajuntament de l’Alcúdia, acompanyant per a això la documentació preceptiva
exigida per la normativa d’espectacles, activitats recreatives i establiments públics d’aplicació.
2n.- Que ha presentat Declaració responsable d’obres/sol·licitud de llicència urbanística per a
la
realització
de
les
obres
de
…………………………………………………………………………………
………………….en l’esmentada ubicació destinades a...............................................................
i amb data......................................... de registre d’entrada en l’Ajuntament de l’Alcúdia
acompanyant per a això la documentació tècnica preceptiva exigida per la normativa
urbanística d’aplicació.
3r.- Que necessita l’obtenció de l’autorització urbanística, per a executar les obres, amb
caràcter previ i independent a l’obtenció de la llicència d’obertura d’espectacles o activitats
recreatives en compliment d’allò que s’ha preceptuat per l’article 9é/10é de la Llei 14/2010, a
pesar de l’orde de prelació d’atorgament de llicències o autoritzacions establert en l’article
22.3 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
4t.- Que disposa de la plena disponibilitat civil de l’immoble/solar/parcel·la sobre la qual es
durà a terme les intervencions sol·licitades en les peticions de llicències assenyalades, d’acord
amb la documentació acreditativa adjunta que s’acompanya a este compromís.
5é.- Que ASSUMIX LA PLENA RESPONSABILITAT QUE ES POGUERA DERIVAR
DE L’EVENTUAL DENEGACIÓ POSTERIOR DE LA LLICÈNCIA D’OBERTURA
D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES, al alterar-se l’orde i
autoritzar-se amb caràcter previ les obres abans de comptar amb la preceptiva llicència
d’obertura per a l’exercici de la corresponent activitat subjecta a l’article 9é/10é de la Llei
14/2010.
6é.- L’esmentada assumpció de responsabilitat suposarà, taxativament, LA RENÚNCIA A
QUALSEVOL TIPUS D’INDEMNITZACIÓ PER DANYS I PERJUÍS que s’hi puguen
produir com a conseqüència dels corresponents actes administratius de resolució que posen fi
als expedients de llicència d’obertura d’espectacles i activitats recreatives que es
tramiten/estiguen tramitant en l’actualitat, ja siga per denegació de la llicència pretesa o
qualsevol tipus de limitació en el destí dels esmentats actes o usos pretesos.
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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.

7é.- Esta declaració de responsabilitat per pertorbació de l’orde legal d’intervenció
administrativa en els actes o usos pretesos a l’efecte de llicència ambiental/Declaració
Responsable Ambiental/Comunicació d’inici d’activitats innòcues, es formula davant la
secretària de l’Ajuntament de l’Alcúdia, com a fedatària municipal que interven en este
document donant fe, igualment, de la legitimació de la firma estampada en este document
d’inversió.

L’Alcúdia, ........ de .................... de 201...
Firmat..........................................

DAVANT MEU, LA SECRETÀRIA
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