
 

 

DADES  PERSONALS  DEL  SOL·LICITANT  
Nom i Cognom  
DNI/CIF  Telèfon  
Adreça  
Població  C.P.  Província  
En representació                   E-mail  

 
DADES  DE  L’ACTIVITAT  A  REALITZAR  

Ubicació de l’activitat  
 
Tipus d’activitat 

 
 
 

Referència cadastral  
Tècnic responsable  
Pressupost de l’obra,  
si procedeix 

 

Descripció, si cal,  
de les obres 
 

 

 
EXPOSA 
Que de conformitat amb la legislació vigent i amb les disposicions municipals reguladores 
del procediment per a la realització d'obres i d’activitats, se presenta DECLARACIÓ 
RESPONSABLE prèvia al seu inici i a la posada en funcionament de l’activitat.    
DECLARA BAIX LA SEUA EXCLUSIVA RESPONSABILITAT, que compleix amb els 
requisits exigits a la normativa vigent per al reconeixement del dret de poder executar les 
obres, que posseeix i aporta tota la documentació tècnica que ho acredita, i que es 
compromet a mantenir el seu compliment durant tot el temps que dura dit reconeixement o 
exercici de l’activitat i/o obra. 
      Picanya, a       de                              de  20      .          St: El/a interessat/da 

De conformitat amb l’article 71bis, apartat 4, de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, “L’inexactitut, falsedat u omissió, de caràcter essencial, de qualsevol 
manifestació o document que s’acompanya o incorpora a la declaració responsable, o la no presentació davant 
l’Ajuntament d’aquesta, determinarà l’impossibilitat d’iniciar les obres o de realitzar els actes corresponents des del moment 
en que es tinga constància dels fets, sense perjudici de les responsabilitats a que haguera lloc. La resolució administrativa 
que declara tals circumstàncies podrà determinar l’obligació de l’interessat/da de restituir la situació jurídica al moment previ 
al reconeixement o a l’exercici del dret o a l’inici de l’activitat corresponent; tot sense perjudici de la tramitació, al seu cas, 
del procediment sancionador corresponent, tot d’acord als termes establits a les normes sectorials d’aplicació.” 

CONSTATACIÓ DE FALTA DE DOCUMENTACIÓ: 
 
El/La ciutadà/ana no aporta la documentació necessària per a iniciar l’expedient administratiu, es 
concedeix a tal efecte un termini de 10 dies per a aportar la documentació necessària per a 
incoar el preceptiu procediment, transcorregut el termini indicat,  s’entendrà que el/la ciutadà/ana 
ha desistit de la seua pretensió, procedint-se sense més tràmit a l’arxiu del document, mitjançant 
resolució. 
                                Segell 
 

DECLARACIÓ  RESPONSABLE AMBIENTAL 
 

 
 
 
 
 
  

RECEPCIÓ DE L’INTERESSAT 
Signatura 
 
En qualitat de  



 

 

PROTECCIÓ DE DADES: En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 desembre, s’informa que les dades 
personals obtinguts mitjançant la complementació d’aquest formulari i demes documents que s’adjunten, seran inclosos, 
per al seu tractament, en un Fitxer automatitzat del que es responsable l’Ajuntament de Picanya. Així mateix, s’informa que 
la finalitat de l’esmentat fitxer és la tramitació dels expedients administratius d’esta Administració pública i notificació d’actes 
administratius als interessats. D’acord al previst a l’esmentada Llei Orgànica, pot exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició davant el responsable del tractament, dirigint una comunicació a l’Ajuntament de Picanya. 
 
DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA:  
 

 Justificant del pagament de la taxa municipal d’obertura 
 Fotocopia del DNI, o al cas de persona jurídica, fotocòpia de l'escriptura de constitució de la 
mateixa i dels poders conferits als seus representants. 

 Copia de l’Alta Censal de l’empresa 
 Certificat emès per Tècnic/a competent que justifique la compatibilitat urbanística de l’activitat 
amb el PGOU. 

 Projecte Tècnic (llicència ambiental) de l'Activitat i d’Obres (si és el cas), subscrit per tècnic/a 
competent, on es justificarà detalladament el compliment de la normativa vigent d'aplicació 
relativa als aspectes següents: seguretat estructural i sectorització; condicions d'accessibilitat; 
adequada ventilació i il·luminació; instal·lació elèctrica amb indicació de potència instal·lada i 
relació de maquinària; instal·lacions sanitàries; afectació al medi ambient (abocaments, sorolls, 
olors, focus de calor, residus, etc) i les adequades mesures correctores adoptades; seguretat 
contra incendis (càrrega tèrmica, evacuació d'ocupants, recorreguts d'evacuació, eixides, 
senyalització, dotació de mitjans contra incendis, etc); i la documentació gràfica necessària amb 
detall suficient (plànol d'emplaçament, accessibilitat i entorn, distribució i superfícies, evacuació i 
instal·lacions, seguretat contra incendis, alçats i seccions). 

 Certificat final d’obres executades, signat per tècnic/a competent i visat col·legial corresponent, si 
és el cas. 

 Certificat final d’instal·lacions executades, signat per tècnic/a competent i visat col·legial 
corresponent, una vegada s’han finalitzat les obres prèviament. 

 Pressupost d’execució material (sense IVA) 
 Dades del constructor 
 Declaració i/o justificant de Gestió de Residus de la Construcció, i punt d’abocament 

 Justificant del pagament de l’ICIO i Taxa d’obres i d’instal·lacions, si és el cas. 

 Contracte de manteniment o butlletí de revisió anual de la instal·lació de protecció contra incendis 
(R.D. 1942/1993, de 5 de novembre).  

 Contracte o document acreditatiu de l’empresa encarregada de l’eliminació dels residus propis de 
l’activitat. 

 Auditoria Acústica (Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel que 
s’estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació a les 
activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis).  

 Quan procedeixca, els programes de manteniment exigits per les instal·lacions industrials 
incloses a l’article 2 del Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris 
higiènic - sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CERTIFICAT FINAL D’INSTAL.LACIONS LLICÈNCIA AMBIENTAL 
 
 
En / Na _______________________________________________________, 
Titol profesional ___________________________________, col.legiat 
número_____________ respecte l’activitat de _________________________, 
Essent el titular ______________________________________________ amb 
emplaçament ________________________________________, Picanya, expedient de 
referència nº _________________. 
 
Després de realitzar l’oportuna inspecció a l’activitat de referència amb data ______ de 
_________ de 20___, tant en mesures actives i passives de prevenció d’incendis, com 
en altres mesures correctores (sorolls, vibracions, vessaments, emanacions gasoses, 
Seguretat e Higiene, etc). 
 
CERTIFIQUE: 
 
1. Que les refrides instal.lacions, ja concloses, han estat realitzades segons el projecte 

tècnic presentat i documentació complementària de data/es de visat 
_________________________, que serviren de base per a la concessió de la 
llicència (veure cara posterior). 

2. Que l’activitat s’ajusta a la llicència concedida en el seu dia essent eficaces les 
mesures projectades i adoptades. 

3. Que es compleix els termes legals i la normativa vigent que li són d’aplicació, i les 
ordenances municipals. 

 
 
I por a que conste davant l’Ajuntament de Picanya s’expedeix el present Certificat. 
 
 
                              Picanya, a _____ de _______________ de 20
.  
 
 
 
 
 
 
 
                 Signat: En /Na _________________________________________ 
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