
 

 

 

 
 
 

DADES  PERSONALS  DEL/LA  SOL·LICITANT  

Nom i Cognoms  

DNI/CIF  Telèfon  

Adreça  

Població  C.P.  Província  

En representació   Correu electrònic  

 DADES  DE  L’ACTIVITAT  A  REALITZAR  

Ubicació de l’activitat  

TIPUS D’ACTIVITAT  

Referència cadastral  

Tècnic responsable  

Pressupost de l’obra  

Descripció, si cal,  
de les obres 

 

Descripció terrassa  
Tancada a la via públ. 

 

 
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, 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 i/o activitat, que 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  201  . 
 
 

 
 

St: El/la interessat/da 
 
 
PROTECCIÓ DE DADES: En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, s’informa que les dades 
personals obtingudes mitjançant l’ompliment d’aquest formulari i demes documents que s’adjunten, seran inclosos, per al seu 
tractament, en un Fitxer automatitzat del que és 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/u oposició 
davant el responsable del tractament, dirigint una comunicació a l’Ajuntament de Picanya. 

 
 

DECLARACIÓ  RESPONSABLE  D'ACTIVITAT 
SUBJECTA A LA LLEI D’ESPECTACLES PÚBLICS 

 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA: (S’hi adjuntarà còpia digitalitzada en suport informàtic i paper de 
la totalitat de la documentació tècnica aportada) 

 
Amb caràcter general: 
 

 Justificant del pagament de la taxa municipal d’obertura 
 

 Justificant del pagament de la taxa d’obres, si procedeix.  
 

 Fotocòpia del DNI, o al cas de persona jurídica, fotocòpia de l'escriptura de constitució de la mateixa i 
dels poders conferits als seus representants. 

 
 Còpia de l’Alta Censal de l’empresa 

 
 Fitxa tècnica per a  control d’aigües residuals, degudament complimentada.  

 
 Projecte d’Activitat, redactat i subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi professional 
corresponent, que incloga informació sobre la descripció detallada de l’activitat i les fonts de les 
emissions a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl, els sistemes correctors i les mesures de prevenció i, quan 
això no siga possible, de reducció d’estes emissions, així com els aspectes de competència 
municipal relatius a sorolls, vibracions, calor, olors i abocaments al sistema de sanejament o 
clavegueram municipal i, els relatius a incendis, accessibilitat, seguretat, sanitaris i qualsevol altres 
que es prevegen en les ordenances municipals, així com justificació detallada del compliment de la 
normativa vigent d'aplicació. 

 
 Informe urbanístic municipal o indicació de la data de la seua sol·licitud. (abans Certificat de 
Compatibilitat Urbanístic). 

 Certificat que acredite la subscripció d’un contracte d’assegurança, en els termes indicats en la Llei 
14/2010, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics; per alguna de les 
quanties següents, en funció de la capacitat autoritzada. 

 Contracte de manteniment o butlletí de revisió anual de la instal·lació elèctrica en establiments de 
pública concurrència. 

 Contracte de manteniment o butlletí de revisió anual de la instal·lació de protecció contra incendis. 

 Contracte de manteniment del sistema de filtrat de fums de cuina, si procedeix. 

 Contracte o documents d'arreplega d'olis usats de cuina, si procedeix. 

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

 Auditoria Acústica. 

 Pla d'Emergència. 

 Programa de manteniment exigit 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, si procedeix. 
 

 Certificat final de les instal·lacions executades, signat per tècnic/a competent i visat col·legial 
corresponent, segons model municipal. 

 
 
 



 

 

 

 
 
1. En cas de necessitar algun tipus d’obra: 
 

 Projecte Tècnic conjunt de l'Activitat i d’Obres, subscrit per tècnic/a competent, on es justificarà 
detalladament el compliment de la normativa vigent d'aplicació 

 
 Pressupost d’execució material (sense IVA) 

 
 Dades del constructor 

 
 Declaració i/o justificant de Gestió de Residus de la Construcció, i punt d’abocament 

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

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

 

2. En cas d’instal·lació de terrassa tancada en via pública: 
 

 Plànol a escala 1/100 elaborat per tècnic/a competent, amb descripció de tota la instal·lació, estructura 
i tipus de fixació, mobiliari, superfície a ocupar i ubicació de tots els elements, amplària de la vorera, 
accessos als habitatges, garatges o altres locals llindars, pas de vianants existents, eixides 
d’emergència, pas de vehicles, mobiliari urbà, arbrat, zones enjardinades, registres i/o arquetes de 
serveis municipals i de companyies de servei. 

 
 Proposta de la instal·lació i mobiliari, incloent fotografies a color o catàleg corresponent, acompanyat 
de fixa tècnica de qualitat i durabilitat dels elements. 

 
 Copia de l’increment de la pòlissa de responsabilitat civil proporcional amb la instal·lació, d’acord amb 
la Disposició Transitòria Quarta de la Llei 4/2003, de 26 de febrer de la GV, d’Espectacles Públics, 
Activitats Recreatives i Establiments Públics. 

 
 En cas d’instal·lar estufes o altres elements de calefacció, hauran de presentar informe tècnic sobre 
les característiques dels elements a instal·lar i mesures de seguretat a adoptar, i certificats 
corresponents. 

 
 Certificat final d’instal·lació, signat per tècnic/a competent. 

 
 Justificant del pagament de l’ICIO i de la taxa municipal. 

 
 Pressupost d’execució material (sense IVA) 

 
 Dades del constructor i/o instal·lador. 
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