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DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTALDECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTALDECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTALDECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL    
DECLARACIÓN RESPONSABLE AMBIENTAL 

    

MatèriaMatèriaMatèriaMatèria / Materia Nº OrdreNº OrdreNº OrdreNº Ordre / Nº Orden AnyAnyAnyAny / Año  

4. 1. 6. 1.    

 
 

DADES DEDADES DEDADES DEDADES DE    LLLL’ENTITAT ’ENTITAT ’ENTITAT ’ENTITAT – DATOS DE LA ENTIDAD 
Cognoms i Nom / Denominació 
Apellidos y Nombre /Denominación 

DNI, NIE, CIF 

Correu electrònic  
Correo electrónico 

Telèfon 
Teléfono 

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL – DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Cognoms i Nom / Denominació 
Apellidos y Nombre /Denominación 

DNI, NIE, CIF 

Càrrec 
Cargo 

ADREÇA DE L’EMPRESA – DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 
Adreça 
Domicilio 
CP Municipi 

Municipio 

Província 
Provincia 

 
 

DADES DADES DADES DADES DEL CENTREDEL CENTREDEL CENTREDEL CENTRE– DATOS DEL CENTRO 
Denominació 
Denominación 
Descripció de l’activitat 
Descripción de la actividad 

Superfície (m2) 
Superficie (m2) 

Aforament 
Aforo 

Potència (kw) 
Potencia (kw) 

Càrrega tèrmica 
Carga térmica 

Correu electrònic  
Correo electrónico 

Telèfon 
Teléfono 

ADREÇA DEL CENTRE – DIRECCIÓN DEL CENTRO 
Adreça 
Domicilio 
CP Municipi 

Municipio 
Província 
Provincia 

PERSONA DE CONTACTE – PERSONA DE CONTACTO 
Cognoms i Nom 
Apellidos y Nombre 

DNI, NIE, CIF 

Correu electrònic  
Correo electrónico 

Telèfon 
Teléfono 

 
 

DIRECCIÓ A EFECTES DE NOTIFICACIÓDIRECCIÓ A EFECTES DE NOTIFICACIÓDIRECCIÓ A EFECTES DE NOTIFICACIÓDIRECCIÓ A EFECTES DE NOTIFICACIÓ – DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
 Direcció de l’empresa 

Dirección de la empresa 
 Direcció del centre  

Dirección del centro  

 
Les dades de caràcter personal que conté l’imprès poden ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan 

administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues 
competències. Així mateix, se l’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de 
conformitat amb el que disposa l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 
14//12/99). 

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular 
responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos 
de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99). 
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DECLAREDECLAREDECLAREDECLARE    ----    DECLARODECLARODECLARODECLARO    
1.- Que l’activitat que es disposa a iniciar compleix amb els requisits establits en la normativa ambiental, així com amb els 
requisits exigits en les ordenances municipals per a l’exercici de la mateixa. 
1.- Que la actividad que se dispone a iniciar cumple con los requisitos establecidos en la normativa ambiental, así como con los requisitos exigidos en las ordenanzas 
municipales para el ejercicio de la misma. 
2.- Que posseeix la documentació que així ho acredita i es compromet a mantenir el seu compliment durant tot el període de 
temps que dure l’exercici de l’activitat. 
Aquesta Declaració Responsable Ambiental és prèvia a l’obertura i inici d’una instal·lació o activitat de conformitat amb l’establit 
en els articles 68 i 69 de la Llei 6/2014 de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la CV i té els 
efectes previstos en l’article 71 bis de la Llei 30/92, de 26 de novembre de RJAP i PAC, modificada per la Llei 25/09, de 22 de 
desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitas de serveis i el seu 
exercici. 
2.- Que posee la documentación que así lo acredita y se compromete a mantener su cumplimiento durante todo el periodo de tiempo que dure el ejercicio de la 
actividad. 
Esta Declaración Responsable Ambiental es previa a la apertura e inicio de una instalación o actividad de conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 69 de la 
Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la CV y tiene los efectos previstos en el artículo 71 bis de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre de RJAP y PAC, modificada por la Ley 25/09, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a  la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. 

 
 
 

La Xara, a         de                           de 201 
 
 
 
 
 
 

Sr. President de l’EATIM de La XaraSr. President de l’EATIM de La XaraSr. President de l’EATIM de La XaraSr. President de l’EATIM de La Xara    
Sr. Presidente de l’E.A.T.I.M. de La Xara 

 
 
 

DDDDOCUMENTAOCUMENTAOCUMENTAOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYACIÓ QUE S’ACOMPANYACIÓ QUE S’ACOMPANYACIÓ QUE S’ACOMPANYA – DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 
    Justificant d’abonament de la taxa de tramitació corresponent, de conformitat amb l’ordenança fiscal. 

Justificante de abono de la tasa de tramitación correspondiente, conforme a la ordenanza fiscal.    

    Fotocòpia DNI –  CIF - NIE - Passaport del sol·licitant. 
Fotocopia DNI –  CIF – NIE - Pasaporte del solicitante. 

    Informe Urbanístic Municipal de compatibilitat del projecte amb el planejament.  
Informe Urbanístico Municipal de compatibilidad del proyecto con el planeamiento. 

    Si el sol·licitant de la llicència fora una societat o comunitat de béns, haurà d'aportar-se, a més de la documentació 
assenyalada, escriptura de constitució per mitjà d'original i fotocòpia i CIF. 
 Si el solicitante de la licencia fuera una sociedad o comunidad de bienes, deberá aportarse, además de la documentación señalada, escritura de constitución 
mediante original y fotocopia y CIF. 

    Escrit de la declaració censal d’alta (model 036 o 037) 
Escrito de la declaración censal de alta (modelo 036 o 037). 

    Fotocòpia de l'escriptura de la propietat o contracte de lloguer del local.  
Fotocopia de la escritura de la propiedad o contrato de alquiler del local. 

    Memòria tècnica descriptiva de l’activitat i certificació subscrita per tècnic competent.  En cas de visat no obligatori segons 
la normativa vigent en la matèria, s’adjuntarà model normalitzat de Declaració Responsable de presentació de documentació 
tècnica sense visat. 
Memoria técnica descriptiva de la actividad y certificación suscrita per técnico competente. En caso de visado no obligatorio según la normativa vigente en la 
materia, se adjuntará modelo normalizado de Declaración Responsable de presentación de documentación técnica sin visado. 

    Si procedeix fotocòpia de la llicència municipal d’obres. 
Si procede fotocopia de la licencia municipal de obras. 

 


