
Ajuntament de Cocentaina

DECLARACIÓ RESPONSABLE OBERTURA D'ACTIVITATS COMERCIALS I DETERMINATS SERVEIS

   Nom i cognoms  Document d'identitat

 En representació de  
 (nom i cognoms o raó social)

   Document d'identitat

 3. Emplaçament de l'activitat (Carrer/número/pis/porta):

Plaça de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alacant)   CIF: P-0305600-I     

1. DADES DE LA PERSONA INTERESSADA

 Rebre les notificacions electrònicament (Necessària la signatura digital. Obligatori per a persones jurídiques). 

 Enviar les notificacions en paper al domicili (Sols possible per a persones físiques):

 Correu electrònic: Telèfon: Altres dades 
 de contacte:

Correu electrònic d'avís:

 Fax:

 5. Codi d'activitat segons annex de la Llei 12/2012
 CODI  SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL:

 4. Referència cadastral:

 2. Activitat que es sol·licita:

La persona sotasignat declara, baix la seua responsabilitat: 
  
- Que compleix amb tots els requisits tècnics i administratius establits en la normativa vigent per a procedir a l'obertura 
de l'establiment, incloent la compatibilitat urbanística de l'activitat. 
  
- Que es compromet a mantenir el compliment de la normativa esmentada durant el desenvolupament de l'activitat, així 
com a adaptar-se a les modificacions legals que durant el desenvolupament de l'activitat pogueren produïr-se. 
  
- Que es compromet a conservar la documentació acreditativa que acredita el compliment dels requisits exigits durant 
el desenvolupament de l'activitat. 
  
- Que l'activitat que es pretén exercir en el local abans esmentat no té impacte en el patrimoni històric-artístic o en l'ús 
privatiu i ocupació dels béns de domini públic. 
  
- 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, de Ordenació de l'Edificació.

 NOTIFICACIONS

 de  d



ADVERTIMENTS 
Des del moment de la presentació d'aquesta declaració, la persona interessada estarà habilitada per a l'exercici material de l'activitat. No obstant açò, 
l'administració competent podrà comprovar i inspeccionar en qualsevol moment l'activitat, per a contatar que s'ajusta a la normativa en vigor aplicable, i 
que són certs les dades declarades. 

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques en el seu article 69 estableix: 

1. A l'efecte d'aquesta Llei, s'entendrà per declaració responsable el document subscrit per un interssat en el qual manifesta, sota la seua 
responsabilitat, que compleix amb els requisits establits en la normativa vigent per a accedir al reconeixement d'un dret o facultat o per al seu exercici, 
que disposa de la documentació que així ho acredita, que la posarà a la disposició de l'Administració quan li siga requerida, i que es compromet a 
mantenir el compliment de les anteriors obligacions durant el periode de temps inherent a aquest reconeixement o exercici. Els requisits als quals es 
referix el paràgraf anterior hauran d'estar arreplegats de manera expressa, clara i precisa en la corresponent declaració responsable. Les 
administracions podran requerir en qualsevol moment que s'aporte la documentació que acredite el compliment dels esmentats requisits i la persona 
interessada haurà d'aportar-la. 

 2. A l'efecte d'aquesta Llei, s'entendrà per comunicació aquell document mitjançant el qual les persones interessades posen en coneixement de 
l'Administració Pública competent les seues dades identificatives o qualsevol altra dada rellevant per a l'inici d'una activitat o l'exercici d'un dret. 

 3. La inexactitud, falsedat o omisió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a una declaració responsable o a una 
comunicació, o la no presentació davant l'Administració competent de la declaració responsable, la documentació que siga si escau requerida per a 
acreditar el compliment del declarat, o la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del 
moment en què es tinga constància de tals fets, sense prejudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertocara. 

Així mateix, la resolució de l'Administració Pública que declare tals circumstàncies podrà determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació 
jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del dret o a l'inici de l'activitat corresponent, així com la impossibilitat d'instar un nou 
procediment amb el mateix objecte durant un període de tempsdeterminat per la Llei, tot açò conforme als termes establits en les normes sectorials 
d'aplicació. 
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Ajuntament de Cocentaina

En cas de presentar-se la documentació tècnica sense visat segons la normativa vigent, s'haurà  d'acompanyar Declaració Responsable subscrite pel 
tècnic titulat competent. S'haurà d'aportar la primera vegada, no calen la seua presentació en les successives: 
* Fotocòpia del Títol Oficial del tècnic competent que li habilita per a la subscripció i desenvolupament del treball professional descrit. 
* Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat del mateix

Còpia de la Declaració Censal presentada davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (A.E.A.T.)

Reportatge fotogràfic de l'accés a l'activitat.

Certificat que acredite el compliment de les prescripcions del RD 1942/1993, reglament d'Instal·lacions de Protecció contra incendis (B.O.I. núm 298 
de data 14/12/93) modificat per Ordre de 16 de març de 1998 on es dicten les normes de procediment i desenvolupuament del Reial Decret 
1942/1993, de 5 de novembre, que aprova el Reglament d'instal·lacions de Protecció contra incendis i revisió de l'annex i dels apèndixs del mateix, 
per a cadascun del sistemes de protecció contra incendis i contrat de manteniment.

Certificat de Direcció i Terminació de les instal·lacions emés per tècnic o òrgan competent i visat pel col·legi professional corresponent en el qual 
conste com a mínim el següent. Que les instal·lacions i l'activitat projectada, compleix tots els requisits tècnics i ambientals exigibles i altres requisits 
preceptius, d'acord amb la normativa aplicable.

En compliment de l'article 5 de la Llei 12/2012, i en el marc de la comprovació posterior definida en el mateix, es presentarà Memòria Tècnica, (dues 
còpies, una en paper i una altra en format pdf amb una grandària màxima de 16 MB) subscrita per tècnic competent, haurà de contenir amb 
caràcter mínim: 

Fotocòpia del DNI del titular. Si és una Persona Jurídica s'haurà d'aportar fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i, si escau, escriptura 
on conste el nomenament d'Administrador/-es i les seues facultats.

Juntament a aquesta sol·licitud s'haurà d'aportar, la següent documentació:
 DOCUMENTACIÓ A APORTAR

        * Dades del Titular de l'Activitat i representant. 
        * Ubicació de l'activitat, incloent pla de situació, emplaçament, planta de distribució, plànol de secció, planol acotat i si procedeix plànols de detall. 
        * Activitat a desenvolupar i descripció del procés de la mateixa. Descripció de l'establiment i quadre de superfícies. 
        * Maquinària i altres mitjans de l'activitat, amb expressió de la potència motriu instal·lada, incloent sistemes de ventilació i climatització. 
        * Materials que intervinguen en el procés o utilització en l'activitat, incloent l'estudi de la càrrega tèrmica i nivell de risc intrínsec de l'activitat. 
        * Justificació detallada dels diferents apartats del CTE-SI o del RD 2267/2004 segons com pertocarà, del DB-SUA i DB-HE. 
        * Raonament sobre la repercussió de l'activitat sobre el Medi Ambient (Sorolls, vibracions, fums, gasos, abocaments, etc). 
        * Acreditació de l'existència o no d'instal·lacions de risc de transmissió de la legionelosis. 
        * Justificació de les mesures davant la seguretat e higiene (RD 486/97), qualitat de l'aire en l'interior de l'activitat (RITE), normativa sanitària i PGOU de  
           Cocentaina.
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Ajuntament de Cocentaina

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
  
Responsable del tractament: Ajuntament de Cocentaina  - CIF:P0305600I 
Delegat de Protecció de Dades: dpd@cocentaina.org Correu postal: Registe General. Plaça de la Vila, 1. 03820 
Cocentaina. 
Finalitat: Poder tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d'ells, així com altres activitats 
municipals sol·licitades per l'interessat.  
Legitimació: La base legal per al tractament de les seues dades és el compliment d'una missió que es  realitza en 
interès públic o en l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment 
Administratiu Comú o pel seu consentiment informat, lliure, específic i atorgat per voluntat de consentir, de manera 
inequívoca. 

Destinataris: Les dades es comunicaren a altres Administracions Públiques sempre que siga necessari i existisca 
normativa legal que ho empare.  

Drets: Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seues dades 
personals o no. Les persones interessades: tenen dret d'accedir, rectificar, supressió, limitació i oposició al 
tractament de les seues dades i portabilitat de dades tal com es detalla en la "Informació Addicional". 

Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent 
adreça: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6 

  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA 

Plaça la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alacant)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      

He sigut informat que aquesta Entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la 
documentació que l'acompanya per a la realització d'actuacions administratives.

Preste el meu consentiment exprés, inequívoc i informat perquè les dades aportades en la instància i en la 
documentació que l'acompanya puguen ser utilitzades per a la tramitació de la seua sol·licitud.

Preste el meu consentiment perquè l'entitat realitze consultes de les dades del sol·licitant/representant 
que disposen altres administracions a traves dels serveis interoperables i plataformes d'intermediació de 
dades.

Signatura:

A Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 


Ajuntament de Cocentaina
DECLARACIÓ RESPONSABLE OBERTURA D'ACTIVITATS COMERCIALS I DETERMINATS SERVEIS
 Nom i cognoms
 Document d'identitat
 En representació de 
 (nom i cognoms o raó social)
 Document d'identitat
 3. Emplaçament de l'activitat (Carrer/número/pis/porta):
Plaça de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 6703820 COCENTAINA  (Alacant)   CIF: P-0305600-I     
1. DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
 Correu electrònic:
 Telèfon:
 Altres dades
 de contacte:
Correu electrònic d'avís:
 Fax:
 5. Codi d'activitat segons annex de la Llei 12/2012
 CODI
 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:
SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL:
 4. Referència cadastral:
 2. Activitat que es sol·licita:
La persona sotasignat declara, baix la seua responsabilitat:
 
- Que compleix amb tots els requisits tècnics i administratius establits en la normativa vigent per a procedir a l'obertura de l'establiment, incloent la compatibilitat urbanística de l'activitat.
 
- Que es compromet a mantenir el compliment de la normativa esmentada durant el desenvolupament de l'activitat, així com a adaptar-se a les modificacions legals que durant el desenvolupament de l'activitat pogueren produïr-se.
 
- Que es compromet a conservar la documentació acreditativa que acredita el compliment dels requisits exigits durant el desenvolupament de l'activitat.
 
- Que l'activitat que es pretén exercir en el local abans esmentat no té impacte en el patrimoni històric-artístic o en l'ús privatiu i ocupació dels béns de domini públic.
 
- 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, de Ordenació de l'Edificació.
 NOTIFICACIONS
 de 
 d
ADVERTIMENTS
Des del moment de la presentació d'aquesta declaració, la persona interessada estarà habilitada per a l'exercici material de l'activitat. No obstant açò, l'administració competent podrà comprovar i inspeccionar en qualsevol moment l'activitat, per a contatar que s'ajusta a la normativa en vigor aplicable, i que són certs les dades declarades.
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques en el seu article 69 estableix:
1. A l'efecte d'aquesta Llei, s'entendrà per declaració responsable el document subscrit per un interssat en el qual manifesta, sota la seua responsabilitat, que compleix amb els requisits establits en la normativa vigent per a accedir al reconeixement d'un dret o facultat o per al seu exercici, que disposa de la documentació que així ho acredita, que la posarà a la disposició de l'Administració quan li siga requerida, i que es compromet a mantenir el compliment de les anteriors obligacions durant el periode de temps inherent a aquest reconeixement o exercici. Els requisits als quals es referix el paràgraf anterior hauran d'estar arreplegats de manera expressa, clara i precisa en la corresponent declaració responsable. Les administracions podran requerir en qualsevol moment que s'aporte la documentació que acredite el compliment dels esmentats requisits i la persona interessada haurà d'aportar-la.
 2. A l'efecte d'aquesta Llei, s'entendrà per comunicació aquell document mitjançant el qual les persones interessades posen en coneixement de l'Administració Pública competent les seues dades identificatives o qualsevol altra dada rellevant per a l'inici d'una activitat o l'exercici d'un dret.
 3. La inexactitud, falsedat o omisió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a una declaració responsable o a una comunicació, o la no presentació davant l'Administració competent de la declaració responsable, la documentació que siga si escau requerida per a acreditar el compliment del declarat, o la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tinga constància de tals fets, sense prejudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertocara.
Així mateix, la resolució de l'Administració Pública que declare tals circumstàncies podrà determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del dret o a l'inici de l'activitat corresponent, així com la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període de tempsdeterminat per la Llei, tot açò conforme als termes establits en les normes sectorials d'aplicació.
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Ajuntament de Cocentaina
Juntament a aquesta sol·licitud s'haurà d'aportar, la següent documentació:
 DOCUMENTACIÓ A APORTAR
        * Dades del Titular de l'Activitat i representant.
        * Ubicació de l'activitat, incloent pla de situació, emplaçament, planta de distribució, plànol de secció, planol acotat i si procedeix plànols de detall.
        * Activitat a desenvolupar i descripció del procés de la mateixa. Descripció de l'establiment i quadre de superfícies.
        * Maquinària i altres mitjans de l'activitat, amb expressió de la potència motriu instal·lada, incloent sistemes de ventilació i climatització.
        * Materials que intervinguen en el procés o utilització en l'activitat, incloent l'estudi de la càrrega tèrmica i nivell de risc intrínsec de l'activitat.
        * Justificació detallada dels diferents apartats del CTE-SI o del RD 2267/2004 segons com pertocarà, del DB-SUA i DB-HE.
        * Raonament sobre la repercussió de l'activitat sobre el Medi Ambient (Sorolls, vibracions, fums, gasos, abocaments, etc).
        * Acreditació de l'existència o no d'instal·lacions de risc de transmissió de la legionelosis.
        * Justificació de les mesures davant la seguretat e higiene (RD 486/97), qualitat de l'aire en l'interior de l'activitat (RITE), normativa sanitària i PGOU de 
           Cocentaina.
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Ajuntament de Cocentaina
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
 
Responsable del tractament: Ajuntament de Cocentaina  - CIF:P0305600I
Delegat de Protecció de Dades: dpd@cocentaina.org Correu postal: Registe General. Plaça de la Vila, 1. 03820 Cocentaina.
Finalitat: Poder tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d'ells, així com altres activitats municipals sol·licitades per l'interessat. 
Legitimació: La base legal per al tractament de les seues dades és el compliment d'una missió que es  realitza en interès públic o en l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú o pel seu consentiment informat, lliure, específic i atorgat per voluntat de consentir, de manera inequívoca.
Destinataris: Les dades es comunicaren a altres Administracions Públiques sempre que siga necessari i existisca normativa legal que ho empare. 
Drets: Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seues dades personals o no. Les persones interessades: tenen dret d'accedir, rectificar, supressió, limitació i oposició al tractament de les seues dades i portabilitat de dades tal com es detalla en la "Informació Addicional".
Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6
  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades
ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA 
Plaça la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alacant)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      
He sigut informat que aquesta Entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya per a la realització d'actuacions administratives.
Preste el meu consentiment exprés, inequívoc i informat perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya puguen ser utilitzades per a la tramitació de la seua sol·licitud.
Preste el meu consentiment perquè l'entitat realitze consultes de les dades del sol·licitant/representant que disposen altres administracions a traves dels serveis interoperables i plataformes d'intermediació de dades.
Signatura:
A Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 
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