DECLARACIÓ RESPONSABLE (LLEI 12/2012)
DECLARACIÓN RESPONSABLE (LEY 12/2012)
DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL (LLEI 6/2014)
DECLARACIÓN RESPONSABLE AMBIENTAL (LEY 6/2014)
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1. DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
1.1. Dades de la persona interessada / Datos de la persona interesada
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

1.2. Dades del/la representant / Datos del/la representante
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
NIF/CIF

NIF/CIF

Relació / Relación

1.3. Dades a efectes de notificació / Datos a efectos de notificación
Adreça / Dirección
Localitat i província / Localidad y provincia
Telèfon / Teléfono

FAX

CP

Adreça electrònica / Dirección electrónica

2. EXPOSE / EXPONGO:
Que tinc la intenció de/ Que tengo la intención de:
Iniciar / Iniciar
Modificar substancialment / Modificar sustancialmente
Modificar no substancialment / Modificar no sustancialmente
Canviar el/la titular / Cambiar el/la titular
L'activitat de / La actividad de:
Subjecta a / sujeta a:
Declaració responsable (per estar inclòs en l'annex de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de
liberalització del comerç i determinats servicis i tindre una superfície útil d'exposició i venda al públic no superior a
750²), m'excepte les subjectes a comunicació prèvia. / Declaración responsable (por estar incluido en el anexo de la
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios tener
una superficie útil de exposición y venta al público no superior a 750 m²), salvo las sujetas a comunicación previa.
Declaració responsable ambiental (activitats no incloses en l'apartat anterior i que incompleixen alguna de les
condicions establides en l'annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol). / Declaración responsable ambiental
(actividades no incluidas en el apartado anterior y que incumplen alguna de las condiciones establecidas en el
anexo III de la Ley 6/2014, de 25 de julio).
Situada a l'adreça següent / Sita en la siguiente dirección:
Amb referència cadastral / Con referencia catastral:
Amb la denominació/ Con la denominación:
Epígraf IAE /Epígrafe IAE:

Potència en KW / Potencia en Kw:

Quota tarifa IAE / Cuota tarifa IAE:
Superfície total m2 / Superifice total m2:
Superfície últil d'exposició i venda al públic (si és el cas) / Superficie últil de exposición y venta al público ( en su caso):
S’han realitzat obres per a la instal·lació de l’activitat / Se han realizado obras para la instalación de la actividad:

Sí No

En cas afirmatiu / En caso afirmativo:
Subjectes a comunicació prèvia / Sujetas a comunicación previa
Subjectes a declaració responsable / Sujetas a declaración responsable
Subjectes a llicència / Sujetas a licencia
La documentació que cal aportar s'estableix en full annex / La documentación que debe aportar se establece en hoja
anexa
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3. SOL·LICITE / SOLICITO:
Que es tinga per presentada la declaració responsable ambiental o declaració responsable per a la l’obertura de
l'esmentada activitat / Que se tenga por presentada la declaración responsable ambiental o declaración responsable
para la apertura de la mencionada actividad.
Signatura / Firma

Onda,

de/d'

de

AJUNTAMENT D'ONDA / AYUNTAMIENTO DE ONDA
L'Ajuntament d'Onda guardarà secret de les dades de caràcter personal que ens heu facilitat i us garanteix l'adopció de les mesures de seguretat necessàries per a la vostra confidencialitat. Així
mateix, us informem que teniu reconeguda la possibilitat d'exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les vostres dades en els termes establerts en la llei
orgànica 15/1999, BOE 14/12/1999.
El Ayuntamiento de Onda guardará secreto respecto de los datos de carácter personal que nos habéis facilitado y os garantiza la adopción de las medidas de seguridad necesarias para velar por
vuestra confidencialidad. Asimismo os informamos que podéis ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre vuestros datos en los términos previstos en
la Ley orgánica 15/1999, BOE 14/12/1999.
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INFORMACIÓ ADDICIONAL / INFORMACIÓ ADICIONAL

S'ha de determinar clarament si l'activitat es trobara subjecta a declaració responsable (Llei 12/2012) o declaració
responsable ambiental (Llei 6/2014) / Se debe determinar claramente si la actividad se encuentra sujeta a
declaración responsable (Ley 12/2012) o declaración responsable ambiental (Ley 6/2014)
La presentació en l’Ajuntament de la declaració responsable per a l’obertura d’una activitat i la resta de
documentació complementària de forma completa i correcta, faculta al/a la titular de l’activitat a exercir aquesta en
termini d'un mes.
No obstant això, si no es presenta tota la documentació de forma completa o la documentació és incorrecta, no es
podrà procedir a l’obertura de l’activitat.
En cas d’incompliment de l’anterior, la Corporació es reserva la possibilitat de decretar el tancament de l’activitat,
sense perjuí de la resta de responsabilitats que es puguen originar, si el/la tècnic/ca municipal comprova la
inexactitud o falsedat de qualsevol dada, manifestació o document presentat.
En el cas que la documentació presentada siga incompleta o està mal omplida es concedirà a l’interessat/da un
termini de 10 dies perquè esmene. En cas de no atendre’s a aquest requeriment es tindrà per desistida la persona
interessada de la seua declaració responsable, mitjançant una resolució expressa en què es disposarà la
prohibició d’exercir l’activitat.
Si la documentació presentada és completa i correcta, es realitzaran les comprovacions oportunes pels tècnics
municipals i s’expedirà el títol que l'habilite per a l’obertura d'aquesta.
La presentación en el Ayuntamiento de la declaración responsable para la apertura de una actividad y el resto de
documentación complementaria de forma completa y correcta, faculta al/a la titular de la actividad a ejerce la
misma en plazo de un mes.
No obstante, si no se presenta toda la documentación de forma completa o la documentación es incorrecta, no se
podrá proceder a la apertura de la actividad.
En caso de incumplimento de lo anterior, la Corporación se reserva la posibilidad de decretar el cierre de la
actividad, sin perjuicio del resto de responsabilidades que se puedan originar, si el/la técnico municipal comprueba
la inexactitud o falsedad de cualquier dato, manifestación o documento presentado.
En caso de que la documentación presentada sea incompleta o está mal cumplimentada se concederá al/a la
interesado/a un plazo de 10 días para que subsane. En caso de no atenderse a este requerimiento se tendrá por
desistida a la persona interesada de su declaración responsable, mediante resolución expresa en la que se
dispondrá la prohibición de ejercer la actividad.
Si la documentación presentada es completa y correcta, se realizarán las comprobaciones oportunas por los
técnicos municipales y se expedirá el título habilitante para la apertura de la misma.
VISAT / VISADO
Els projectes tècnics i certificats tècnics que hagen de presentar-se per a la tramitació de declaracions
responsables ambientals hauran d’estar visats o no pel col·legi oficial corresponent, en funció d’allò que s’ha
establit en la seua normativa aplicable.
No obstant això, en el supòsit que es presenten sense visat, s’haurà de justificar que el tècnic/ca disposa d’una
assegurança de responsabilitat civil per la quantia que determine el/la tècnic/ca municipal en funció del tipus
d’activitat que es pretenga instal·lar i declaració responsable del/de la tècnic/ca en què s’indique que disposa de
competències per a la redacció de projectes d’eixe tipus d’activitats.
Los proyectos técnicos y certificados técnicos que deban presentarse para la tramitación de declaraciones
responsables ambientales deberán estar visados o no por el colegio oficial correspondiente, en función de lo
establecido en su normativa aplicable.
No obstante, en el supuesto que se presenten sin visado, se deberá justificar que el técnico dispone de un seguro
de responsabilidad civil por la cuantía que determine el /latécnico municipal en función del tipo de actividad que se
pretenda instalar y declaración responsable del/de la técnico/a en la que se indique que dispone de competencias
para la redacción de proyectos de ese tipo de actividades.
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INFORMACIÓ ADDICIONAL / INFORMACIÓ ADICIONAL

MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL I NO SUBSTANCIAL / MODIFICACIÓN SUSTANCIAL Y NO SUSTANCIAL
Es considera substancial la modificació d’activitats que supose:
-Una alteració de la superfície ocupada de l’establiment superior al 25%
-Un increment de l’aforament de l’establiment superior al 25%.
-Qualsevol modificació que implique un canvi de la qualificació urbanística o l’aplicació d’alguna limitació
urbanística o tècnica vigent en el moment de sol·licitar la legalització de la modificació.
-Qualsevol modificació que es considere substancial d'acord amb allò establert en la legislació reguladora
d'activitats a la Comunitat Valenciana.
Qualsevol altra modificació es considera no substancial i en la memòria tècnica que es presente haurà de
justificar-se aquest caràcter.
Se considera sustancial la modificación de actividades que suponga:
-Una alteración de la superficie ocupada del establecimiento superior al 25%
-Un incremento del aforo del establecimiento superior al 25%.
-Cualquier modificación que implique un cambio de la calificación urbanística o la aplicación de alguna limitación
urbanística o técnica vigente en el momento de solicitar la legalización de la modificación.
-Cualquier modificación que se considere sustancial de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de
actividades en la Comunidad Valenciana.
Cualquier otra modificación se considera no sustancial y en la memoria técnica que se presente deberá justificarse
este carácter.
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DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A LA DECLARACIÓ
RESPONSABLE AMBIENTAL
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A LA DECLARACIÓN
RESPONSABLE AMBIENTAL

A) En tot cas / En todo caso
Declaració responsable normalitzada / Declaración responsable normalizada
Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i del seu legal representant, si és el cas / Fotocopia del DNI de la
persona solicitante y de su representante legal, en su caso.
En cas de ser una societat la sol·licitant, fotocòpia de l’escriptura de constitució d'aquests, sempre que acredita
la dita representació / En caso de ser una sociedad la solicitante, fotocopia de la escritura de constitución de
éstos, siempre que acredita dicha representación.
En el cas que els/les sol·licitants estigueren constituïts en comunitat de béns, còpia del document constitutiu de
la comunitat de béns, subscrivint la declaració responsable la totalitat dels/de les membres de la comunitat o els
que ostenten la representació d'aquesta, sempre que acrediten dita representació / En caso de que los/las
solicitantes estuvieran constituidos en comunidad de bienes, copia del documento constitutivo de la comunidad de
bienes, suscribiendo la declaración responsable la totalidad de los/las miembros de la comunidad o quienes
ostenten la representación de ésta, siempre que acrediten dicha representación.
Indicar l’emplaçament exacte del local en què es pretén ubicar l’activitat, especificant la seua referència
cadastral / Indicar el emplazamiento exacto del local en que se pretende ubicar la actividad, especificando su
referencia catastral.
Justificant del pagament de les taxes / Justificante del pago de las tasas.
A.1) Per inici d’activitat / Por inicio de actividad:
Declaració responsable del/de la titular de l’activitat ( Annex I) / Declaració responsable del/de la titular de la
actividad (Anexo I).
Projecte tècnic o memòria tècnica d’activitat (1 còpia en paper i 3 en suport digital), que descriga les mesures
correctores o de seguretat de les instal·lacions, redactat i firmat per tècnic/ca competent, i visat, si és el cas, pel
col·legi oficial corresponent (que incloga la justificació del compliment de la normativa urbanística aplicable) /
Proyecto técnico o memoria de actividad (1 copia en papel y 3 en soporte digital), que describa las medidas
correctoras o de seguridad de las instalaciones, redactado y firmado por técnico competente, y visado, en su caso,
por el Colegio Oficial correspondiente (que incluya la justificación del cumplimiento de la normativa urbanística
aplicable)
Esquema Tècnic Justificatiu a aportar en declaracions responsables (Anexo II) / Esquema Técnico Justificativo
a aportar en declaraciones responsables (Anexo II)
Certificat del Tècnic Director de l’execució del projecte, visat, si és el cas, pel seu corresponent col·legi oficial,
en el qual s’especifique la conformitat de les instal·lacions al projecte presentat i a la normativa aplicable /
Certificado del Técnico Director de la ejecución del proyecto, visado, en su caso, por su correspondiente colegio
oficial, en el que se especifique la conformidad de las instalaciones al proyecto presentado y a la normativa
aplicable.
Informe favorable d’autorització d’abocaments o informe d’exempció de la seua necessitat emés per l’empresa
adjudicatària del servei de policia d’abocaments / Informe favorable de autorización de vertidos o informe de
exención de su necesidad emitido por la empresa adjudicataria del servicio de policía de vertidos
Altres autoritzacions o documentació que puguen exigir-se per la normativa sectorial aplicable a cada activitat /
Otras autorizaciones o documentación que puedan exigirse por la normativa sectorial aplicable a cada actividad:

A.2) Per modificació substancial / Por modificación sustancial:
Declaració responsable del/la titular de l’activitat (Annex I) / Declaración responsable del/de la titular de la
actividad (Anexo I).
Projecte tècnic o memòria tècnica d’activitat (1 còpia en paper i 3 en suport digital), que descriga les mesures
correctores o de seguretat de les instal·lacions, redactat i firmat per tècnic/ca competent, i visat, si és el cas, pel
col·legi oficial corresponent (que incloga la justificació del compliment de la normativa urbanística aplicable) /
Proyecto técnico o memoria técnica de actividad (1 copia en papel y 3 en soporte digital), que describa las
medidas correctoras o de seguridad de las instalaciones, redactado y firmado por técnico competente, y visado,
en su caso, por el Colegio Oficial correspondiente (que incluya la justificación del cumplimiento de la normativa
urbanística aplicable).
Esquema Tècnic Justificatiu a aportar en declaracions responsables (Annex II) / Esquema Técnico Justificativo
a aportar en declaraciones responsables (Anexo II)
Certificat del Tècnic Director de l’execució del projecte, visat, si és el cas, pel seu corresponent col·legi oficial,
en el que s’especifique la conformitat de les instal·lacions al projecte presentat i a la normativa aplicable /
Certificado del Técnico Director de la ejecución del proyecto, visado, en su caso, por su correspondiente colegio
oficial, en el que se especifique la conformidad de las instalaciones al proyecto presentado y a la normativa
aplicable.
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DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A LA DECLARACIÓ
RESPONSABLE AMBIENTAL
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A LA DECLARACIÓN
RESPONSABLE AMBIENTAL

Certificat tècnic en què s’indique que amb la modificació no es produeix alteracions en el cabal o en les
característiques fisicoquímiques de les aigües abocades en un 15% o, en el cas que se superen aquests límits,
nou informe favorable d’autorització d’abocaments o informe d’exempció de la seua necessitat emés per l’empresa
adjudicatària del servei de policia d’abocaments / Certificado técnico en el que se indique que con la modificación
no se produce alteraciones en el caudal o en las características físico-químicas de las aguas vertidas en un 15%
o, en caso de que se superen estos límites, nuevo informe favorable de autorización de vertidos o informe de
exención de su necesidad emitido por la empresa adjudicataria del servicio de policía de vertidos
Altres autoritzacions o documentació que puguen exigir-se per la normativa sectorial aplicable a cada activitat /
Otras autorizaciones o documentación que puedan exigirse por la normativa sectorial aplicable a cada actividad.
Còpia de l'instrument d'intervenció ambiental de que es disposa o indicació de l’expedient en què consta /
Copia del instrumento de intervención ambiental de que se dispone o indicación del expediente en el que consta:

A.3) Per modificació no substancial / Por modificación no sustancial:
Declaració responsable del/la titular de l’activitat (Annex I) / Declaración responsable del/de la titular de la
actividad (Anexo I).
Memòria tècnica descriptiva de la modificació que es pretén dur a terme (1 còpia en paper i 1 en suport
digital), en la que es justifique el seu caràcter de no substancial i la compatibilitat de la modificació amb el
planejament urbanístic / Memoria técnica descriptiva de la modificación que se pretende llevar a cabo (1 copia en
papel y 1 en soporte digital), en la que se justifique su carácter de no sustancial y la compatibilidad de la
modificación con el planeamiento urbanístico.
Certificat de tècnic/ca competent en què conste que l’activitat s’ajusta a la normativa vigent que se li aplique i
a la memòria presentada / Certificado de técnico competente en el que conste que la actividad se ajusta a la
normativa vigente que le sea de aplicación y a la memoria presentada.
Certificat tècnic en què s’indique que amb la modificació no es produïx alteracions en el cabal o en les
característiques físico-químiques de les aigües abocades en un 15% o, en el cas que se superen aquests límits,
nou informe favorable d’autorització d’abocaments o informe d’exempció de la seua necessitat emés per l’empresa
adjudicatària del servei de policia d’abocaments / Certificado técnico en el que se indique que con la modificación
no se produce alteraciones en el caudal o en las características físico-químicas de las aguas vertidas en un 15%
o, en caso de que se superen estos límites, nuevo informe favorable de autorización de vertidos o informe de
exención de su necesidad emitido por la empresa adjudicataria del servicio de policía de vertidos.
Còpia de l'instrument d'intervenció ambiental de que es disposa o indicació de l’expedient en què consta /
Copia del instrumento de intervención ambiental de que se dispone o indicación del expediente en el que consta:

A.4) Per canvi de titularitat / Por cambio de titularidad:
Declaració formal del canvi de titularitat de la declaració responsable ambiental subscrita pel/per la transmetent
i l’adquirent (Annex III) / Declaración formal del cambio de titularidad de la declaración responsable ambiental
suscrita por el/la transmitente y el/la adquirente (Anexo III).
Fotocòpia del DNI/CIF de l’anterior titular de l’activitat i del seu legal representant, si és el cas / Fotocopia del
DNI/CIF del anterior titular de la actividad y de su legal representante, en su caso.
En cas que l’anterior titular fora una societat, haurà de subscriure la cessió el seu legal representant, aportant
fotocòpia dels poders de representació. Si es tracta d’una comunitat de béns, hauran de subscriure la cessió tots
els/les membres de la comunitat, aportant còpia del contracte constitutiu de la comunitat i dels poders de
representació, si és el cas / En caso de que el anterior titular fuera una sociedad, deberá suscribir la cesión su
representante legal, aportando fotocopia de los poderes de representación. Si se trata de una comunidad de
bienes, deberán suscribir la cesión todos/as los/las miembros de la comunidad, aportando copia del contrato
constitutivo de la comunidad y de los poderes de representación, en su caso.
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DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A LA DECLARACIÓ
RESPONSABLE AMBIENTAL
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A LA DECLARACIÓN
RESPONSABLE AMBIENTAL

Còpia del document notarial o privat en la virtut del qual s’haja produït la transmissió del títol habilitant i de
disposició del local / Copia del documento notarial o privado en cuya virtud se haya producido la transmisión del
título habilitante y de disposición del local.
En cas de defunció de l’anterior titular: Si haguera testament, còpia del testament i original per la seua
confrontació, escriptura de partició d’herència i renúncia dels/de les altres hereus/ves a favor de la nova persona
titular; si no l'haguera, certificat de defunció, certificat de la Direcció General de Registres i Notariat d’Últimes
Voluntats, declaració judicial o notarial d’hereus/ves i renúncia dels/de les altres hereus a favor del nou titular / En
caso de fallecimiento del/de la anterior titular: Si hubiera testamento, copia del testamento y original para su cotejo,
escritura de partición de herencia y renuncia de los/las demás herederos/as a favor del/de la nueva persona titular;
si no lo hubiere, certificado de defunción, certificado de la Dirección General de Registros y Notariado de Últimas
Voluntades, declaración judicial o notarial de herederos/as y renuncia de los/las demás herederos/as a favor
del/de la nuevo titular.
Còpia del títol habilitant per a l’exercici d’activitat subjecta a declaració responsable que es disposa o indicació
de l’expedient en què consta
B) En cas d’haver realitzat obres per a instal·lar l’activitat, no serà necessari aportar la documentació
anterior que ja haja sigut adjuntada a la comunicació prèvia, declaració responsable o sol·licitud de
llicència d’obres, no obstant això, s’haurà d’aportar amb caràcter necessari la següent documentació / En
caso de haber realizado obras para instalar la actividad, no será necesario aportar la documentación
anterior que ya haya sido adjuntada a la comunicación previa, declaración responsable o solicitud de
licencia de obras, no obstante, se deberá aportar con carácter necesario la siguiente documentación:
B.1) Quan les obres realitzades estigueren subjectes a declaració responsable / Cuando las obras
realizadas estuvieran sujetas a declaración responsable:
Declaració responsable normalitzada (Annex I) / Declaración responsable normalizada (Anexo I).
Esquema Tècnic Justificatiu a aportar en declaracions responsables (Annex II) / Esquema Técnico Justificativo
a aportar en declaraciones responsables (Anexo II).
Certificat del Tècnic Director de l’execució del projecte, visat, si és el cas, pel seu corresponent col·legi oficial,
en el qual s’especifique la conformitat de les instal·lacions al projecte presentat i a la normativa aplicable /
Certificado del Técnico Director de la ejecución del proyecto, visado, en su caso, por su correspondiente colegio
oficial, en el que se especifique la conformidad de las instalaciones al proyecto presentado y a la normativa
aplicable.
Justificant del pagament de les taxes / Justificante del pago de las tasas.
Informe favorable d’autorització d’abocaments o informe d’exempció de la seua necessitat emés per l’empresa
adjudicatària del servei de policia d’abocaments / Informe favorable de autorización de vertidos o informe de
exención de su necesidad emitido por la empresa adjudicataria del servicio de policía de vertidos.
Altres autoritzacions o documentació que puguen exigir-se per la normativa sectorial aplicable a cada activitat /
Otras autorizaciones o documentación que puedan exigirse por la normativa sectorial aplicable a cada actividad.

B.2) Quan les obres realitzades estigueren subjectes a llicència / Cuando las realizadas obras
estuvieran sujetas a licencia:
Declaració responsable normalitzada (Annex I) / Declaración responsable normalizada (Anexo I).
Esquema Tècnic Justificatiu a aportar en declaracions responsables (Annex II) / Esquema Técnico Justificativo
a aportar en declaraciones responsables (Anexo II).
Certificat del Tècnic Director de l’execució del projecte, visat, si és el cas, pel seu corresponent col·legi oficial,
en el que s’especifique la conformitat de les instal·lacions al projecte presentat i a la normativa aplicable /
Certificado del Técnico Director de la ejecución del proyecto, visado, en su caso, por su correspondiente colegio
oficial, en el que se especifique la conformidad de las instalaciones al proyecto presentado y a la normativa
aplicable.
Informe favorable d’autorització d’abocaments o informe d’exempció de la seua necessitat emés per l’empresa
adjudicatària del servei de policia d’abocaments / Informe favorable de autorización de vertidos o informe de
exención de su necesidad emitido por la empresa adjudicataria del servicio de policía de vertidos.
Justificant del pagament de les taxes / Justificante del pago de las tasas.
Altres autoritzacions o documentació que puguen exigir-se per la normativa sectorial aplicable a cada activitat
/ Otras autorizaciones o documentación que puedan exigirse por la normativa sectorial aplicable a cada actividad:
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ANNEX I / ANEXO I
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TITULAR DE L’ACTIVITAT
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD

amb DNI / con DNI
(o com a responsable de la mercantil / (o como responsable de la mercantil
amb CIF / con CIF
), en relació amb l’activitat de / en relación con la actividad de
que pretenc exercir en / que pretendo ejercer en
d’Onda, i en compliment de l'establit
al capítol IV de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'activitats a la Comunitat
Valenciana / de Onda y en cumplimiento de lo establecido en el capítulo IV de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de
Prevención, Calidad y Control Ambiental de actividades en la Comunidad Valenciana

DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT que / DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que,
a) l’activitat complix amb tots els requisits tècnics i administratius establits en la normativa vigent per a procedir a la
seua obertura / la actividad cumple con todos los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la normativa
vigente para proceder a su apertura.
b) posseïsc la documentació que així ho acredita / poseo la documentación que así lo acredita.
c) em compromet a mantindre el seu compliment durant el període de temps que dure l’exercici de l’activitat / me
comprometo a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo que dure el ejercicio de la actividad.
d) l’activitat no té impacte en el patrimoni històric-artístic o en l’ús privatiu i ocupació dels béns de domini públic / la
actividad no tiene impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de
dominio público.
Signatura / Firma

Onda,

de / d'

de

*En cas d’inexactitud, falsedat o omissió en aquesta declaració l’Ajuntament decretarà la impossibilitat de continuar
amb l’exercici de l’activitat sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives que es pogueren
originar / En caso de inexactitud, falsedad u omisión en esta declaración el Ayuntamiento decretará la
imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas que se pudieran originar.
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ANNEX II
ESQUEMA TÈCNIC JUSTIFICATIU A APORTAR EN PROCEDIMENTS DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
PER A L'OBERTURA D'ACTIVITATS

Tècnic redactor del projecte
Titulació
Número de col·legiat
Projecte
Ubicació
M2 del local (especificant els
destinats a cada ús)
Aforament (si és el cas)
El/La tècnic baix firmant declara que és competent per a la redacció del projecte presentat.

A. JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL PROJECTE D'ACORD AMB EL PGOU
Classificació del sòl
Qualificació del sòl
Ús global o dominant de la zona
Usos compatibles (relacionats amb
l'activitat a implantar)
Limitacions previstes en la zona
(superfície, aforament, potència,
etc)
Usos prohibits (relacionats amb
l'activitat a implantar)
Altres limitacions relacionades amb
l'activitat

B. JUSTIFICACIÓ ESPECÍFICA: PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Resulta d'aplicació el DB-SI del CTE, segons el seu apartat II Àmbit d'Aplicació del capítol d'Introducció
Justifica íntegrament la Protecció contra Incendis a nivell d'Execució: OMPI/2007 i CTE, Part I art. 11 i el seu
Annex I: Contingut de projecte, apartat 3.1.
És exigible la compartimentació en sectors d'incendis: SI 1.
Totes les instal·lacions previstes respecten la sectorització contra incendis.
S'han disposat totes les instal·lacions necessàries de protecció contra incendis: SI 4.
Indicar quines:
L'evacuació d'ocupants complix tot el que disposa el DB-SI 3.
Hi ha locals de Risc Especial. SI 1.
La resistència al foc de l'estructura complix allò que s'ha disposat en SI 6.
Els elements de compartimentació: fatxades, cobertes i mitgeres complixen SI 2.
Requerix Hidrant.
Requerix Columna Seca.
Requerix mesures complementàries per no Accessibilitat.
Requerix Pla d'Emergència.

SÍ/NO

C. JUSTIFICACIÓ ESPECÍFICA: DE SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT

SÍ/NO

Resulta d'aplicació el DB-SUA del CTE, segons el seu apartat II Àmbit d'Aplicació del capítol d'INTRODUCCIÓ.
Contempla implícitament el compliment íntegre del DB-SUA.

D. JUSTIFICACIÓ ESPECÍFICA: D'ACCESSIBILITAT (NORMATIVA AUTONÒMICA)
Llei 1/1998

Accessibilitat i supressió de Barreres Arquitectòniques,
Urbanístiques i de la Comunicació.

Art. 7

Edificis de pública concurrència

Art. 10. g)

Aparcaments

Art. 10.2. h)

Lavabos públics

Complix

No
complix

No és
proceden
t

primer paràgraf
Art. 12

Protecció i assenyalament de les obres en la via pública

Decret
39/2004

Pel qual es desplega la Llei 1/1998 de 5 de maig de la Generalitat Valenciana, en matèria d'Accessibilitat
en l'Edificació de Pública Concurrència i en el Medi Urbà

Art. 4

Ús Comercial i Administratiu (marcar amb una creu)

CA1

Art. 5

Ús Sanitari (marcar amb una creu)

S1

S2

Art. 6

Ús Docent (marcar amb una creu)

D1

D2

Art. 7

Ús Residencial (marcar amb una creu)

R1

Art. 8

Ús Assemblea o Reunió (marcar amb una creu)

AR1

AR2

Art. 6

Ús Docent (marcar amb una creu)

D1

D2

CA2

CA3

R2

R3

Orde de 25 de
maig de 2004

De la Conselleria d'Infraestructures i Transport per la qual es desenrotlla el Decret 39/2004 de 5 de
març del Govern Valencià en matèria d'accessibilitat en l'edificació de pública concurrència

Annex I

Condicions dels edificis

Capítol 1

Condicions funcionals

1

Accessos d'ús públic

2

Hi ha un Itinerari d'ús públic adaptat

2.1

Circulacions horitzontals
Amplària lliure de corredors

Sí/No

M

Diàmetre d'espai de maniobra

M

2.2

Circulacions verticals

Rampes

Longitud Rampa

M

Pendent Rampa

M

Amplària mínima lliure

M

Dimensions altiplans intermedis

M

Escales

2.3

Nombre mínim d'escalons per
tram

Nombre màxim d'escalons per
tram

Amplària mínima lliure

M

Dimensions altiplans
intermedis

MxM

Dimensions Altiplans Intermedis

MxM

Altura lliure mínima

M

Portes
Amplària lliure mínima

M

Diàmetre de la circumferència a inscriure en ambdós costats de qualsevol porta de
l'itinerari de pas
3

Servicis higiènics
Els aparells higiènics
complixen les disposicions de
l'annex - 2

SÍ/No

Diàmetre de la la circumferència a M
inscriure en les cabines d'inodor,
dutxa o banyera

4

Vestuaris

Vestuaris

Diàmetre de la circumferència que es pot inscriure en vestuaris

5.6

Àrees de consum d'aliments. Àrees de preparació d'aliments
Es dóna compliment al punt 5
(Àrees de consum d'aliments)

8.9

M

SÍ/No

Places reservades. Places d'aparcament

Es dóna compliment al punt 6
(Àrees de preparació d'aliments)

Es dóna compliment al punt 8
(Places reservades)
12

SÍ/No

Es dóna compliment al punt 9
(Places d'aparcament)

M

Senyalització
Es dóna compliment al punt 12 (Senyalització)

Capítol 2

Condicions de seguretat

1

Seguretat d'utilització
Es dóna compliment al punt 1 del capítol 2

Sí/No

Orde de 25 de
maig de 2004

De la Conselleria d'Infraestructures i Transport per la qual es
Complix
desenrotlla el Decret 39/2004 de 5 de març del Govern Valencià
en matèria d'accessibilitat en l'edificació de pública concurrència

2

Aparells sanitaris i accessoris a espais adaptats

2.1

Inodors

2.2

Lavabo

2.3

Bidet

2.4

Banyera

2.5

Dutxa

2.6

Aixetes

2.7

Barres de suport

No
Complix

No És
Proceden
t

E. JUSTIFICACIÓ ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS
PÚBLICS (NORMATIVA AUTONÒMICA)
Tipus d'Espectacle, Activitat o Establiment (segons el Catàleg de l'annex de la Llei
14/2010)
Superfície del local

M2

Superfície útil per al públic (descomptant els serveis cuina, barra, magatzems,
lavabos...)

M2

Llei 14/2010

De la Generalitat d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments
Públics

Art. 19 (expressar el compliment)

Ambientació i amenització musical

SÍ/NO

Decret 52/2010 (Vigent en el que no s'opose a la Llei 14/2010)
Capítol I

Aforaments i Altures

Secció Primera (arts . 186-199)

Aforament (expresar la xifra de l'aforament)

Secció segona (arts. 200-204)

Altura Lliure (expressar en metres)

M

Altura Lliure Supòsits específics (expressar en metres)

M

Capítol II

Nombre de persones

Eixides i Vies d'Evacuació (expressar el compliment en relació amb les següents
seccions)

Secció primera (art. 205) Expressar el compliment en relació amb aquesta secció Espai exterior segur)

SÍ/NO

Secció segona (arts. 206-211) Expressar el compliment en relació amb aquesta secció Portes i eixides a
l'exterior

SÍ/NO

Nombre de portes d'eixida directa a la via pública

Nombre

Amplària lliure d'eixida (art. 207)

M2

Superfície del vestíbul previ

M2

Superfície del vestíbul acústic

M2

Amplària de les portes del vestíbul

M2

Secció tercera (arts. 212-215) Expressar el compliment en relació amb aquesta secció Portes Interiors

SÍ/NO

Secció quarta (arts. 216-217) Expressar el compliment en relació amb aquesta Secció

SÍ/NO

Corredors
Secció quinta (arts 218-219) Expressar el compliment en relació amb aquesta secció
Escales i Rampes

SÍ/NO

Capítol III

Activitats i espectacles amb espectadors. Expressar el
compliment en relació amb les següents seccions

Escenari i Camerinos
Capítol V

SÍ/NO

Pati de butaques i grades

SÍ/NO

Dotacions higièniques, sanitàries i de confort. Expressar el compliment en relació amb les
següents seccions.

Dotacions higièniques Expressar el compliment amb la dotació.
Vestuaris Sí/No

Dotació dutxes

Equipaments sanitaris

Senyores

Senyores

Cavallers

Cavallers

Dotació minusvàlids
Senyores

Dotació minusvàlids
Senyores

Dotació minusvàlids
Cavallers

Dotació minusvàlids
Cavallers

SÍ/NO
Lavabos

Inodors

Urinaris

F. ADAPTACIÓ A NORMATIVA ACÚSTICA (CTE DB-HR)
L'activitat s'ubica en edifici residencial o és
contigu amb edifici residencial

SÍ/NO

L'Aïllament Acústic projectat és:
Forjat:
Mitgeres:
Fatxada:

dB(A)
dB(A)
dB(A)

S'aporta Estudi Acústic

SÍ/NO

L'Activitat disposa de fonts sonores,
vibratòries o productores de sorolls
d'impacte. Indicar si és el cas, quines:

SÍ/NO

Les dites fonts sonores disposen de mesures correctores suficients per a no produir la immissió de nivells
superiors als regulats en normativa vigent per a locals contigus i per a l'exterior

SÍ/NO

G. INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ
Aforament/Ocupació:

Persones

Ventilació:

Mecànica

Forçada
Cabal necessari: m3/h

SÍ/NO

Punt reixeta abocament: Exterior (h>3.00 m)

RITE

SÍ/NO
SÍ/NO

Pati illa

SÍ/NO

Altres

SÍ/NO

H. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA (RD 842/2002 REBT)
Potència instal·lada:
Kw

Obligació de presentar Projecte davant d'òrgan competent de la CCAA

És local de pública concurrència: (En cas afirmatiu continuar contestant)

SÍ/NO
SÍ/NO

(ITC-BT-28)
Necessitat subministrament Reserva/Socorro

SÍ/NO

Enllumenat d'emergència segons apt. 3.3

SÍ/NO

Zona de públic 3 línies enllumenat apt. 4d)

SÍ/NO

Quadros de distribució fora zona de públic

SÍ/NO

És local d'Espectacles i Activitats Recreatives:

SÍ/NO

En aquest cas: Complix l'apt. 5

SÍ/NO

I particularment:
Disposa d'enllumenat d'evacuació apt. 5. f)

SÍ/NO

Disposa d'il·luminació d'abalisament apt. 5. g)

SÍ/NO

I. EXTRACCIÓ -DEPURACIÓ FUMS I OLORS
Disposa d'instal·lacions productores de fums/olors

SÍ/NO

Característiques de les emissions:

Productes de Combustió

SÍ/NO

Si és el cas indicar Potència (CTE DB SI 1 apt. 2) :
Altres productes:

Kw
SÍ/NO

Relacionar:
Punt d'Abocament

Fatxada Exterior (h>3.00m

SÍ/NO
SÍ/NO

Coberta

SÍ/NO
SÍ/NO

Altura Ximenera (Sobre coberta):
Recorregut Ximenera per:

m

Pati Illa

SÍ/NO

Pati Interior

SÍ/NO

Un altre: Indicar
És local de risc?

Si/No

Si és el cas, indicar nivell risc:

En cas de cuina, la campana disposa de sistema automàtic d'extinció?

SÍ/NO

Disposa de filtres de greixos

SÍ/NO

Disposa de filtres de carbó

SÍ/NO

Disposa de filtres d'ozó

SÍ/NO

En cas d'abocament a la fatxada el punt abocament és:
Exterior (h>3.00 m)

SÍ/NO

Pati Illa

SÍ/NO

Un altre, indicar

J. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Potència instal·lada:

Kw

Ubicació aparells: Sala de maquines

SÍ/NO

Coberta edifici

SÍ/NO

Un altre, indicar:
Preses d'aire i punts d'abocament:

Coberta per ximenera

SÍ/NO

Fatxada Exterior (h>3.00 m)

SÍ/NO

En aquest cas es preveu la instal·lació de silenciadors

SÍ/NO

Pati illa

SÍ/NO

Un altre, indicar
En cas d'instal·lació a sala de màquines, indicar:
Aïllament acústic respecte a usos contigus

Ús local contigu

Aïllament (DnT)

Forjat
Mitgera
Fatxada
S'ha previst la instal·lació de sistemes antivibratoris en la maquinària?

Sí/No

K. ALTRES INSTAL·LACIONS, AMB TRANSCENDÈNCIA MEDIAMBIENTAL I MESURES
CORRECTORES PROPOSTES

OBSERVACIONS.

El/La tècnic firmant, certifica que les dades indicades en el present resum coincidixen fidelment amb
les indicades en el projecte aportat junt amb la declaració responsable i que el local, les instal·lacions i
l'activitat a desenrotllar, complixen amb la normativa vigent aplicable.
Data i firma del/de la tècnic titulat/da competent, redactor/a del
projecte aportat junt amb la declaració responsable
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ANNEX III / ANEXO III
DECLARACIÓ FORMAL DE CANVI DE TITULARITAT DE L’ACTIVITAT SUBJECTA A DECLARACIÓ
RESPONSABLE
DECLARACIÓN FORMAL DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE LA ACTIVIDAD SUJETA A DECLARACIÓN
RESPONSABLE

amb DNI / con DNI
(o com a representant de la mercantil / (o como representante de la mercantil
amb CIF / con CIF
) com a nou titular de l’activitat de / como nuevo titular de la
actividad de

que s’exerceix en / que se ejerce

en

d'Onda / de Onda.

DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT que / DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que,
Mitjançant document de data / Mediante documento de fecha
(de la
qual s'adjunta còpia) / (del que se adjunta copia), s’ha formalitzat el canvi de titular de la declaració responsable el
títol habilitant de la qual es va concedir mitjançant una resolució / se ha formalizado el cambio de titular de la
declaración responsable cuyo título habilitante se concedió mediante resolución
de data / de fecha

a nom de / a nombre de
amb / con DNI / CIF

Com a conseqüència, assumisc totes les responsabilitats i obligacions que es deriven de l’exercici de l'esmentada
activitat, que no varia respecte de la què exercia l’anterior titular / Como consecuencia, asumo todas las
responsabilidades y obligaciones que se deriven del ejercicio de dicha actividad, que no varía respecto de la que
ejercía el anterior titular.
*Per a què el canvi de titular tinga validesa, és necessari que conste la conformitat del transmetent i adquirent, als
efectes oportuns / Para que el cambio de titular tenga validez, es necesario que conste la conformidad del
transmitente y adquirente, a los efectos oportunos.

El/La transmetent / El/La transmitente

L’adquirent / El/La adquirente

Nom / Nombre
DNI/CIF

Nom / Nombre
DNI/CIF

Onda,

de / d'

de

