Magnífic Ajuntament de Borriana
COMUNICACIÓ D'ACTIVITATS INNÒCUES
(activitats que complisquen les condicions de 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)

I/O DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L'OBERTURA D'UNA ACTIVITAT COMERCIAL
DETALLISTA I DE DETERMINATS SERVEIS LA SUPERFÍCIE DELS QUALS NO SIGA SUPERIOR A
750 M2 (activitats previstes en l'annex de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de
determinats serveis)

A

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT DE L'ACTIVITAT

NOM I COGNOMS O PERSONA JURÍDICA

DNI, NIE, NIF

DOMICILI (per a notificacions)

CODI POSTAL I LOCALITAT

CORREU ELECTRÒNIC

TELÈFON

B

DADES DEL REPRESENTANT

NOM I COGNOMS O PERSONA JURÍDICA

DNI, NIE

ADREÇA

CP I POBLACIÓ

ADREÇA ELECTRÒNICA

TELÈFON

C

DADES DE LA NOTIFICACIÓ

PERSONA A NOTIFICAR:
Sol·licitant
Representant

D

FORMA DE NOTIFICACIÓ:
Notificació en Paper
Notificació Telemàtica (amb certificat
digital)

DADES DE L'ACTIVITAT

ACTIVITAT QUE ES DESENVOLUPARÀ:
EPÍGRAF IAE:
ADREÇA DE L'ACTIVITAT O LLOC D'EMPLAÇAMENT:
SUPERFÍCIE ÚTIL EN METRES QUADRATS:

E

DOCUMENTACIÓ APORTADA

Fotocòpia del DNI del titular, en el supòsit de ser persona física.
Fotocòpia del CIF del titular i del DNI del representant legal, en el supòsit de ser persona jurídica.
Fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat o comunitat de béns, si escau.
Plànol de situació de l'establiment (tipus PGOU).
Plànol del local i elements necessaris per a desenvolupar l'activitat, fins i tot les places d'aparcament quan siguen
exigides per la normativa vigent (amb cotes i detalls, escala 1/50 grandària UNE).
Còpia del certificat de compatibilitat urbanística (sol·licitud prèvia segons l'art. 22 de la Llei 6/2014), si escau.
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Memòria tècnica en què es descriga la instal·lació i l'activitat firmada per tècnic competent i visada, si així és procedent,
pel col·legi professional, o documentació que substituïsca el visat (model municipal de declaració responsable (annex I) i
certificat del col·legi oficial), i, si escau, justificant detalladament el compliment/incompliment de cada una de les
condicions establides en 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.
Certificació tècnica acreditativa de que las instal·lacions i l’activitat compleixen les condicions tècniques i ambientals
exigibles per a l’inici de l’activitat (en cas de no estar visada deurà subscriures la declaració signada pel tècnic redactor del
projecte).
Certificat d'eficiència energètica de l'edifici acabat inscrit en el registre autonòmic. És necessària l'aportació d'aquest
certificat per als edificis als quals s'aplique el RD 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la
certificació de l'eficiència energètica dels edificis.
Fitxa tècnica (segons model municipal)
Últim rebut taxes urbanes (fem, clavegueram, etc.) i de l’IBI.
Altres autoritzacions o documentació que puga exigir la normativa sectorial aplicable a cada activitat.
Realització d'obres:

Sí

No

En cas d'haver realitzat obres, s'ha d'aportar a més còpia de la Declaració responsable d'obra menor/major presentada al
seu moment o resolució o acord de concessió de llicència d'obres.

F

DECLARACIÓ RESPONSABLE

DECLARE:
Sota la meua responsabilitat i de conformitat amb l'art. 68 de la Llei 39/2015, i amb el que disposa l'art. 4 de la Llei
12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, o amb el que
disposa l'art. 71 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la
Comunitat Valenciana, que:
- Complisc tots els requisits tècnics, administratius i mediambientals establits en la normativa corresponent, així
com els condicionants del PGOU i ordenances municipals, a l'efecte de poder iniciar l'activitat corresponent.
- Em compromet a mantenir el compliment dels esmentats requisits durant el període d'exercici de l'activitat.
- L'activitat prevista és compatible urbanísticament amb el planejament vigent.
- Aporte tota la documentació exigible.
- Em compromet a no continuar amb l'exercici de l'activitat en el supòsit d'inexactitud, falsedat o omissió, de
caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document, des que l'Ajuntament faça requeriment en aquest
sentit, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o administratives que pertocaren.

Borriana,

d

de 20

Signatura de la persona sol·licitant o representant legal

Signat:
D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, la persona interessada queda informada del fet que les
dades de caràcter personal facilitades poden passar a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de Borriana i s’utilitzen únicament per a
l’exercici de funcions pròpies de la seua competència, sense que puguen ser cedides a tercers excepte per obligacions legals; no obstant això, podeu exercir
els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’un escrit adreçat a este Ajuntament.
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