COMUNICACIÓ DE ACTIVITAT INNÒCUA
PERSONA INTERESSADA
Cognoms:
Nom:
Domicili als efectes de notificacions:
Municipi:
Adreça electrònica:
En representació de:

DNI/ NIE/ Passaport:
Codi Postal:
Telèfon:
Número CIF:

EXPOSA
Que desitja exercir la següent activitat:
Emplaçament:

Número:

Localitat:
Nº Exp. Informe Urbanístic Municipal :

Codi Postal:
Referència Cadastral:

DECLARA
Que segons queda acreditat en la documentació que s'acompanya, de conformitat amb allò que estaleixen
els articles 71 i següents de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat Valenciana, de Prevenció,
Qualitat i Control Ambiental d'Activitats de la Comunitat Valenciana, subscric el present document
manifestant el compliment de totes i cadascuna de les condicions establides en l'Annex III de la indicada Llei
6/2014 que determinen la inclusió de l'activitat en el règim de comunicació d'activitats innòcues, les quals es
detallen al dors, així com les altres normatives aplicables per al desenvolupament de la mateixa; i preste el
meu consentiment a esta administració perquè puguen comprovar-se les meues dades d'identificació
personal i les dades cadastrals de la instal·lació; i em compromet al manteniment del compliment de les
condicions exigibles durant el període de temps que dure l'exercici de l'activitat.
Així mateix declare que l'activitat és compatible amb l'ús urbanístic per al seu emplaçament conforme a la
normativa urbanística del vigent Pla General, així com que (marqueu el que procedisca):
No he realitzat obres, ja què no es requereixen per a la implantació de l'activitat.
He realitzat obres al local corresponent on es pretén instal·lar l'activitat i per tant, aporte (marqueu el que
procedisca)
Còpia de la Declaració Responsable d'esta, registrada d'entrada en l'Ajuntament.
Còpia de la resolució o acord de concessió de llicència urbanística d'estes obres.

Quart de Poblet,

de

de 20

.
FIRMA DE LA PERSONA INTERESSADA

Reservat per a
l’administració
Vist-i-plau tècnic
………………………………....
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DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN
Fotocòpia del document d’identitat de la persona interessada i del representant legal quan calga.
Fotocòpia del poder de representacio, quan actue en nom d’ una altra persona.
Fotocòpia de l’escriptura de constitució o modificació, del poder de representació i de la tarjeta del CIF, quan es
tracte de persona jurídica.
Justificant del pagament de les taxes municipals corresponents.
Informe Urbanístic Municipal o còpia de la sol·licitud.
Memòria tècnica i plànols (visada, quan corresponga, pel Col·lègi Professional corresponent o Declaració
Responsable del tècnic redactor) en el que es descriguen les instal·lacions i l’activitat, fent menció expressa del
compliment de tots els requisits ambientals exigibles i resta de preceptes, d’acord amb la normativa aplicable, per al
compliment dels objectius de la Llei 6/2014, de 25 de juliol de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental
d’ Activitats de la Comunitat Valenciana.
El Tècnic/a ha de justificar el compliment de:
-

Les normes urbanístiques del Plan General d’Ordenació Urbanística de Quart de Poblet.

-

El Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT-2002).

-

Les condicions del local en l'àmbit de protecció contra incendis (CTE-DB-SI).

-

L'accessibilitat (Decret 39/2004 de la GV; CTE-DB-SUA).

-

Les condicions de ventilació (CTE-DB-HS3 i RITE 2007).

-

Condicions tècniques de llocs de treball (Decret 486/1997, Ministeri de Treball i Assumptes Socials)
I qualsevol altra normativa que li siga d’aplicació.

Incloura document acreditatiu que indique l’emplaçament exacte del local on es pretén situar l’activitat, i especificarà la
seua referència cadastral, a més de la identificació clara respecte a la via pública i l’immoble (núm, acc., etc.). amb
gràfic de l’emplaçament de l’activitat projectada.
Certificació tècnica acreditativa de què el local i les instal·lacions en els quals es pretén exercir l'activitat, s'ajusten
fidelment a les descripcions contingudes en la documentació tècnica aportada i complixen tots els requisits ambientals
exigibles i altres requisits preceptius, d'acord amb la normativa aplicable, per al compliment dels objectius de la citada
Llei 6/2014.
NOTA IMPORTANT:

Qualsevol modificació posterior durant l'exercici de l'activitat haurà de ser objecte de comunicació a
l'Ajuntament. Quan la modificació implique un canvi en el règim d'intervenció ambiental, s'estarà a allò que
s’estableix en la disposició addicional sisena de la Llei 6/2014.
TRAMITACIÓ PROCEDIMENTAL

1.La comunicació efectuada d'acord amb allò que s’estableix en la Llei i amb els requisits procedimentals
previstos en l'ordenança municipal, habilitarà per a l'exercici de l'activitat, tindrà efectes des del dia de la
seua presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que té atribuïdes este
Ajuntament.
2.La presentació de la documentació incompleta o incorrecta, així com la inexactitud, falsedat o omissió, de
caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o documents, que s'acompanyen o incorporen a la
comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat, sense perjudici de les
responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquen.
3.L'interessat podrà sol·licitar de l'Ajuntament la consignació en la documentació presentada o la
conformitat de l'administració mitjançant certificat explícit.
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ANNEX III de la Llei 6/2014 de 25 de juliol de Protecció, Qualitat i Control Ambiental de les Activitats.
Cas de no complir amb algunes de les condicions següents, l’activitat estarà subjecta a Declaració
Responable Ambiental o Llicència Ambiental.
1. Sorolls i vibracions.
1.1. Les activitats en què per a complir els nivells màxims de transmissió, siga aèria o siga estructural, en
ambients interiors o exteriors, establits en la normativa vigent en matèria de soroll ambiental n’hi haja prou
amb utilitzar com a única mesura correctora contra sorolls la simple absorció dels seus paraments i coberta
(tancaments), a més d’evitar i per a això el manteniment de part de superfícies obertes.
1.2. Les activitats amb un nivell mitjà de pressió sonora estandarditzat, ponderat A, del recinte que siga
menor de 70 dBA.
1.3. Les activitats que disposen d’elements motors o electromotors la potència de les quals siga igual o
inferior a 9 CV, considerant el següent:
– La potència electromecànica estarà determinada per la suma de la potència dels motors que accionen les
màquines i aparells que formen part de l’activitat.
– Queden exclosos del còmput els elements auxiliars de la instal·lació no destinats directament a la
producció: ascensors, enllumenat, instal·lacions de ventilació forçada, instal·lacions d’aire condicionat de
caràcter domèstic, etc.
– No s’avaluarà com a potència la corresponent a les màquines portàtils el nombre de les quals no siga
superior a 4, ni la potència individual de les quals siga inferior a 0,25 kW.
1.4. Les activitats en què s’instal·len equips d’aire condicionat si complixen algun dels requisits següents:
– Quan les unitats compressores s’ubiquen a l’interior del local, independentment de la seua potència.
– Quan la potència instal·lada siga inferior a nou cavalls de vapor (CV) amb independència de la seua
ubicació.
2. Olors, fums i/o emanacions.
2.1. Aquelles en què per a evitar fums i olors siga prou renovar l’aire per mitjà de bufadors.
2.2. Aquelles en què no es desenrotllen combustions o altres processos físics o químics que originen
emanacions de gasos, vapors i pols a l’atmosfera.
3. Contaminació atmosfèrica.
3.1. Aquelles que no estiguen incloses en el Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants de
l’Atmosfera contingut en l’annex IV de la Llei 34/2007, de Qualitat de l’Aire i Protecció de l’Atmosfera,
actualitzat pel Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, en cap dels grups A, B i C, o la normativa que la
substituïsca o complemente.
4. Abocaments d’aigües residuals i/o de residus.
4.1. Aquelles que no requerisquen cap tipus de depuració prèvia de les aigües residuals per al seu
abocament a la xarxa de clavegueram i/o el seu abocament siga exclusivament d’aigües sanitàries.
4.2. Aquelles que no produïsquen residus o que produïsquen residus assimilables als residus domèstics.
5. Radiacions ionitzants.
5.1. Aquelles que no siguen susceptibles d’emetre cap radiación ionitzant.
6. Incendis.
6.1. Amb caràcter general, totes les activitats la càrrega tèrmica ponderada de les quals siga inferior a 100
Mcal/m².
7. Per manipulació de substàncies perilloses o generació de residus perillosos.
7.1. Les activitats que no utilitzen, manipulen ni generen substàncies o residus considerats com a perillosos
d’acord amb el que desposa l’annex III de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, o
l’annex I del Reglament (CE) 1272/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008,
sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, i pel qual es modifiquen i es
deroguen les directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica el Reglament (CE) 1907/2006.
8. Explosió per sobrepressió i/o deflagració
9. Risc de legionel·losi
9.1. Les activitats que no disposen d’instal·lacions Industrials subjectes a programes de manteniment
incloses en l’article 2 del RD 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’establixen els criteri
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