DECLARACIÓ RESPONSABLE D'INICI I EXERCICI D'ACTIVITAT COMERCIAL
(SUPOSATS DE LA LLEI 12/2012, DE 26 DE DESEMBRE) AMB O SENSE OBRES
(annex Llei 12/2012, de 26 de desembre i Superfície venda no superior a 500m2)

DADES PERSONALS

Titular de l’activitat

DNI/CIF

Representant

DNI

A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
Adreça (n.º, planta, pis)
C.P.

Localitat

Província

Tel:

Correu Electronic

ACTIVITAT QUE ES PRETEN EXERCIR I OBRES A REALITZAR
Denominació de l’activitat:
Emplaçament

Codi IAE

Ref Cadastral
Superfície útil m² d'exposició i venda al públic:
Import pressupost obres:
Data prevista d’inici d’obres(menors)
Data prevista d’inici de l’activitat
Descripció de obres a realitzar
*Les dades relatives a obres sols es complimentaran en cas de que l’activitat porte aparellada l’execució de les obres.

SOL·LICITA:

Tinga per realitzades les manifestacions expressades en este escrit a fi de que a
partir del moment de la presentación d’aquesta DECLARACIÓ RESPONSABLE, es
puga ejercir l’activitat assenyalada.

Firma:

Data:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE FAVARA
El sol·licitant, presenta la sol·licitud per l’inici de l’activitat descrita i DECLARE BAIX LA MEURA RESPONSABILITAT

N.I.F.:P-4612500-A
TEL: 961769002
FAX: 961769427

PLAÇA SANT ANTONI Nº 1
www.favara.es

46614 – FAVARA
VALENCIA

DECLARACIÓ RESPONSABLE D'INICI I EXERCICI D'ACTIVITAT COMERCIAL
(SUPOSATS DE LA LLEI 12/2012, DE 26 DE DESEMBRE) AMB O SENSE OBRES
(annex Llei 12/2012, de 26 de desembre i Superfície venda no superior a 500m2)
-PRIMER. Que les obres i l’activitat que van a ser desenvolupades no tenen impacte en el patrimoni historic
artistic o en l’us privatiu i ocupacio dels bens de domini public.
-SEGON. Marcar el que procedisca:
Que les obres a desenvolupar no requereixen de la redacció d’un projecte d’obres d’edificació, de
conformitat amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.
Que les obres a desenvolupar requereixen de la redacció d’un projecte d’obres d’edificació, de
conformitat amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació, aportant en este acte, copia
del projecte firmat pel tecnic competent.
-TERCER. Que l’activitat es troba inclosa en l’annex de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de Mides
Urgents de Liberalització del comerç i de determinats serveis i que la superficie util d’exposició i venda al
public no supera 500 metres quadrats.
-QUART. Que es troba en possessió dels seguents documents:
— Projecte tecnic d’obres i instal・lacions quan siga exigible conforme a la normativa corresponent, firmat
pel tecnic competent d’acord amb la legislació vigent.
— Justificant de pagament del tribut o tributs corresponents
-QUINT. Que les obres i l'activitat complixen amb tots els requisits que resulten exigibles d'acord amb el que
preveu la legislació vigent.
-SEXT. Que es compromet a mantindre el compliment de la normativa mencionada durant l'exercici de
l'activitat i/o execució de l'obra aixi com a adaptar-se a les modificacions legals que durant l'exercici de
l'activitat i/o execució de l'obra pogueren produir-se.
-SÈPTIM. Que es compromet a conservar la documentació que acredita el compliment dels requisits exigits
durant l'exercici de l'activitat, aixi com a la seua presentació a requeriment del personal habilitat per a la
seua comprovació.
-OCTAU. Que en el moment de l'obertura del local es complix amb la normativa de prevencio contra
incendis i es te contractat el manteniment de les instal・lacions de protecció contra incendis.
-NOVÉ. Que es troba en possessió de la corresponent polissa de responsabilitat civil vigent o un altre segur
equivalent i al corrent de pagament aportant justificant respecte d'això.

Firma:

Data:
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DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:
1. Fotocopia del DNI o CIF del titular en persones juridiques fotocopia del CIF i escriptura de constitucio i
acreditacio documental de la representacio, si es el cas.
2. Fotocopia de l'alta censal en l'agencia tributaria per a l'activitat i emplacament sol・licitats.
3. Justificant de l'abonament de les taxes municipals i I.C.I.O. per al cas d'obres.
4. Certificat de compatibilitat urbanistica expedit pels servicis tecnics municipals.
5. Projecte o memoria tecnica i plans, subscrita per tecnic competent i visat, si es el cas, pel Col・legi
Professional corresponent (dos unitats).
6. Certificacio tecnica acreditativa que les instal・lacions i l'activitat complixen tots els requisits ambientals
exigibles i la resta de requisits preceptius, d'acord amb la normativa aplicable per al compliment dels
objectius de la llei 2/2006, de 5 de maig, de prevencio de la contaminacio i qualitat ambiental. (segons model
normalitzat)
7. Certificat que acredite la subscripcio d'un contracte d'asseguranca (s'adjunta model) /Copia de la Polissa
vigent.
8. Auditoria acustica en activitats subjectes a avaluacio d'impacte ambiental i la resta d'activitats
susceptibles de produir sorolls i vibracions
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS, PROJECTISTA I DIRECTOR DE
L’EXECUCIÓ D’OBRES I/O INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE ACTIVITAT.

DADES DEL TÈCNIC TITULAT COMPETENT PROJECTISTA
Nom
Cognom
A EFECTES DE NOTIFICACIÓ

DNI/CIF

Adreça (n.º, planta, pis)
C.P.

Localitat

Província

Tel:

Correu Electronic

EN NOM I REPRESENTACIÓ DE
Titulació

Especialitat

Col·legi profesional

Num col·legiat

DECLARACIÓ DEL TÈCNIC TITULAT COMPETENT PROJECTISTA
Declare sota la meua responsabilitat que:
· Posseïsc la titulació indicada en l'apartat A
· d'Acord amb les atribucions professionals d'aquesta titulació, tinc competència per a la redacció i signatura
del projecte tècnic denominat:
·No estic inhabilitat, ni administrativament ni judicialment, per a la redacció i signatura d'aquest projecte.
DADES DEL TÈCNIC TITULAT COMPETENT DIRECTOR DE L’EXECUCIÓ D’OBRES

Nom

Cognom

DNI/CIF

A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
Adreça (n.º, planta, pis)
C.P.

Localitat

Província

Tel:

Correu Electronic

EN NOM I REPRESENTACIÓ DE
Titulació

Especialitat

Col·legi profesional

Num col·legiat
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DECLARACIÓ DEL TÈCNIC TITULAT COMPETENT DIRECTOR D’EXECUCIÓ D’OBRES
Declare baix la meua responsabilitat:
· Posseïsc la titulació indicada en l'apartat anterior.
· D’acord amb les atribucions profesionals d'aquesta titulació, tinc competència per a la direcció de les obres
d’execució i la certificació relatives al projecte tècnic.
· No estic inhabilitat, ni administrativament ni judicialment, per a la redacció i signatura del certificat de
direcció de l’execució de les citades obres
SIGNATURES DELS TÈCNICS COMPETENTS QUE DECLAREN
I per deixar-ne constància i tinga els efectes oportuns, s'expedeix i signatura la present declaració
responsable de la veracitat de les dades i informació anteriors.
El Tècnic titulat competent
projectista
Firma

El Tècnic titulat competent director
de l’execució de les obres
Firma
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CERTIFICACIÓ DEL SEGUR DE RESPONSABILITAT CIVIL
Nom de titular:

Activitat:

Adreca de l'activitat:

(Nom i cognoms):

En qualitat de

de la Companyia asseguradora
, Corredoria d'Assegurances

,

sitia en, num.
localitat
.
CERTIFICA
Que la nostra entitat ha expedit un segur de responsabilitat civil amb numero de poliza
, que inclou les contingencies previstes en l'article 18 de
la Llei 14/20, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles Publics, Activitats
Recreatives i Establiments Publics i el capitol VI de titol II del Decret 52/2011, de 26 de marc, del
Consell, pel que s'aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 4/2003.La quantia assegurada
s'eleva a

euros, sent el periode de cobertura el compres entre el (dd/mm/aa) i

el
(dd/mm/aa)
La dita polissa es troba al corrent de pagament.
I perque aixi conste, firme el present certificat.
Firma

Data

Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell, pel que s'aprova el Reglament del Desplegament de
La Llei 4/2003. Article 60. Quanties.
1. Els capitals mínims que hauran de preveure les pòlisses d'assegurances per a cobrir els riscos
derivats de l'explotació tindran la següent quantia, en consideració a l'aforament màxim autoritzat.
Aforament de fins a 25 persones 150.000 euros
Aforament de fins a 50 persones 300.000 euros
Aforament de fins a 100 persones 400.000 euros
Aforament de fins a 200 persones 500.000 euros
Aforament de fins a 300 persones 600.000 euros
Aforament de fins a 500 persones 700.000 euros
Aforament de fins a 700 persones 900.000 euros
Aforament de fins a 1.000 persones 1.000.000 euros
Aforament de fins a 1.500 persones 1.200.000 euros
Aforament de fins a 5.000 persones 1.800.000 euros
2. En els locals, recintes o establiments d'aforament superior a 5.000 persones i fins a
25.000 persones s'incrementarà la quantia mínima establida en les normes anteriors, en
120.000 euros per cada 2.500 persones o fracció d'aforament. En els locals, recintes o
establiments d'aforament superior de 25.000 persones s'incrementarà la quantia
resultant de l'aplicació de les normes anteriors en 120.000 euros per cada 5.000
persones d'aforament o fracció.
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