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DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL 
 
 
Versión 1.0 – 23/02/2015 

 
DATA _____________________ 

 
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRE GENERAL 

 

AL Sr. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANISES  
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que heu facilitat en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers 
automatitzats propietat de l’Ajuntament de Manises per a l’exercici de les seues funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències, i podreu exercitar els drets d’accés i 
rectificació, per mitjà d’instància presentada davant del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Manises, o bé mitjançant el correu electrònic: lopd@manises.es 

DADES DEL TITULAR O PRESTADOR DE LA ACTIVITAT  

Nom i cognom   DNI / NIE     

   En representació de 
Nom i cognom   DNI / NIE   

Adressa electrònica                                                                                                                                            Telèfon 
 

□ El sol•licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l’adreça de correu electrònic assenyalada en els termes que preveu 
l’art. 28 de la Llei 11/2007. Igualment deurà indicar un telèfon on rebre comunicacions. 
Domicili per a notificacions                                                              Localitat                              C. Postal 

DADES DE L’ACTIVITAT 

Epígraf de l’IAE /Activitat dedicada a  

Adressa cadastral                                                                                 Localitat                                                              C. Postal 

Referència cadastral                                                                 Denominació comercial                                                    Superficie Local  

Núm. Expd. Data 

Indique el núm. d'expedient i data de la sol.licitud del Certificat de Compatibilitat Urbanística 
Número d’expediente                                                                                                                                         Fecha Solicitud 
  

Si ha realizado obras indique el número de expediente y la fecha de solicitud 
Número de expediente                                                                                                                                       Fecha Sol.licitud      
 
 
 
La persona interessada o, si escau, la representant legal acreditada d'esta (persona física o jurídica) autoritza a l'Ajuntament de 
Manises a sol·licitar les dades personals i cadastrals necessaris per a la tramitació d'este expedient, d'acord amb l'establit en 
l'art. 9,2 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat 
Valenciana.                                
 
COMUNIQUE 

Es tinga per presentada la documentació adjunta per a procedir a l'obertura de l'activitat esmentada. 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN  

□ Instància subscrita pel peticionari o pel seu representant legal, si és una persona jurídica  
□ En cas de ser una persona jurídica, haurà d´aportar fotocòpia de l´escriptura de constitució de la mercantil i dels poders de 
representació de qui signa la instància. No obstant aquesta documentació es podrà substituir per una declaració responsable 
de vigència de poders (segons model annex I).  
□ Declaració responsable subscrita pel titular de l´activitat (segons model annex I). 
□ Memòria Tècnica i plànols, subscrits per tècnic competent, on es descriguen les característiques de l'activitat, es defineixen 
les instal•lacions tècniques de què consta i es justifique el compliment de la normativa tècnica d'aplicació (Accessibilitat, 
protecció contra incendis, ventilació, protecció davant a sorolls i vibracions, instal•lació elèctrica, Codi Tècnic de l'Edificació, 
ordenances municipals, PGOU, etc.). 
□ Certificació, subscrita per tècnic competent acreditativa de que l'activitat i les seues instal•lacions compleixen amb tots els 
requisits i condicions tècniques ambientals exigibles per poder iniciar l'exercici de l'activitat. Si és el cas, s'adjuntarà també el 
certificat final d'obres. 
□ Certificacions, informes tècnics, contractes de manteniment, etc. d'acord amb la normativa sectorial d'aplicació (Acústica, 
protecció contra incendis, abocaments, instal•lació elèctrica, condicions higienico-sanitàries, etc.) 
□ Documentació tècnica d'abocaments, d'acord amb l'Ordenança Municipal reguladora d'abocaments al Terme Municipal 
de Manises 
□ Justificant del pagament de la taxa corresponent 
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Manises,  
(FIRMA) 
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www.manises.es 

 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TITUTAR DE LA ACTIVIDAD 
 (ANEXE I) 

 
 

 

AL Sr. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANISES  
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99, de Pr otecció de Dades de Carà cter Personal, les dades que heu facil itat en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers 
automatitzats propietat de l’Ajuntament de Manises per a l’exercici de les seues funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències, i podreu exercit ar els drets d’accés i 
rectificació, per mitjà d’instància presentada davant del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Manises, o bé mitjançant el correu electrònic: lopd@manises.es 

DADES DEL DECLARANT TITULAR DE L´ACTIVITAT  

Nom i cognom   DNI / NIE     

   En representació de 
Nom i cognom   DNI / NIE   

com a titular de l'activitat sota la meua responsabilitat: MANIFESTE que l'activitat situada en : 
 
 
Primer.- (En el cas d'actuar com a representant legal d'una empresa) Que la mercantil va ser constituïda i consta 
en vigor 2: 

DADES DE L'ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ DE LA MERCANTIL 

Data de constitució                                    Núm. de protocol 

Atorgada pel notari 

La meua representació consta en poder notarial atorgat davant  

Atorgada pel notario  

Data d’atorgament de poders               Núm. de protocolo 

Segon.- Que l'activitat complix amb tots els requisits tècnics i administratius establits en la normativa ambiental 
per a l 'exercici de l'activitat, i que em compromet a complir-los durant el període de temps en què s'exercisca 
l'activitat i que dispose de la documentació que així ho acredita. 
 
Tercer.- Que sóc coneixedor dels usos permesos en la zona on es troba emplaçada l'activitat, i manifeste que l'ús 
que es pretén exercir és compatible. 
 
Quart.- Que sóc con eixedor del fet qu e la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol 
dada o document  d'aquesta declaració , podrà donar lloc al fet que l 'Ajuntament decrete la impossibilitat de 
continuar l'exercici de l'activitat, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que 
corresponguen. 
 
Cinqué.- Que estic donat d'alta en el model censal/IAE o, si cal, abans de l´inici de l´activitat 
 
Sisé.- Les obres i instal·lacions, necessàries per a l'exercici de l'activitat, ja han sigut realitzades. 
 
 
Manises,  
(FIRMA) 
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CERTIFICAT TÈCNIC FINAL D’INSTALACIÓ 
(ANNEX II) 

 
 

 

AL Sr. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANISES  
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99, de Pr otecció de Dades de Carà cter Personal, les dades que heu facil itat en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers 
automatitzats propietat de l’Ajuntament de Manises per a l’exercici de les seues funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències, i podreu exercit ar els drets d’accés i 
rectificació, per mitjà d’instància presentada davant del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Manises, o bé mitjançant el correu electrònic: lopd@manises.es 

DADES DEL PERSONAL TÈCNIC DIRECTOR 

 
Nom i cognom  

Número de col•legiat/ada 

Col.legi professional 

Referència de projecte ó memòria tècnica  

DADES GENERALS 
 

Activitat  

Titular 

Emplaçament  

 

CERTIFIQUE: 

Que les obres i instal.lacions de l'activitat, ja acabades, han estat realitzades sota la meva direcció, atenent-se 
a la documentació tècnica aportada en la Declaració Responsable Ambiental. 

Que les instal.lacions i l'activitat projectades compleixen amb el que estableix la normativa tècnica urbanística i 
ambiental aplicable (relativa a acces sibilitat, protecció contra incendis, sorolls i vibracions, higienicosanitària, Codi 
Tècnic de l'Edificació, Ordenances Municipals i Pla General d'Ordenació Urbana de Manises i les seves modificacions). 

 

I per a que aixó conste davant l'Ajuntament de Manises: 

A Manises,  

 
FIRMA DEL TÉCNIC DIRECTOR TITULAT     VISAT DEL COL.LEGI OFICIAL 

         (O MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE) 
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