
 
 

 
DADES  PERSONALS  DEL  SOL·LICITANT  

Nom i Cognom       
DNI/CIF       Telèfon       
Adreça       
Població       C.P.       Província       
En representació        Correu electrònic       

  
DADES  DE  L’IMMOBLE  

Localització de l’immoble       
Referència cadastral        Superfície       

 
DECLARE, en virtut de l’establert a l’art. 226 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,  
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP), I BAIX LA 
MEUA EXCLUSIVA RESPONSABILITAT, que: 
 
- A l’immoble de referència NO es desenvolupa cap tipus d’activitat que precise de comunicació 

o llicència ambiental. 
- Que NO s’executa cap tipus d’obra en el local. 
- Que el local es va a utilitzar com a traster.  

 
Picanya, a        de       de       . 

 
St: El/la 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 
 
 
 
 
 
 
 
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 corresponent. 
     DNI de la persona sol·licitant. 

DECLARACIÓ  RESPONSABLE  CERTIFICAT DE SUBMINISTRES 
  

RECEPCIÓ DE L’INTERESSAT 
Signatura 
 
 
En qualitat de  

aruiz
Tachado

aruiz
Texto escrito a máquina
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