DECLARACIÓ RESPONSABLE D’UTILITZACIÓ DE LLOTS DE DEPURACIÓ
El Sr./Sra.
amb DNI

, en qualitat de

de

, amb CIF/NIF

,

adreça a efectes de notificacions
amb núm. de telèfon

,
i adreça electrònica

EXPOSA:
1. Que soc titular d’una explotació agrària inscrita al Registre d’Explotacions
Agràries amb el número l
2. Que pretenc utilitzar el llots de depuració, prèviament tractats, a la meva
explotació a les següents parcel·les:
Polígon

Parcel·la

Terme municipal

3. Que per complir amb els requeriments establerts a l’article 134 del Pla
Hidrològic de les Illes Balears, de 17 de juliol de 2015, que regula
la valorització dels llots de les estacions depuradores amb finalitats agràries
present aquesta declaració responsable.
DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
Que complesc amb tots els requisits exigits en el Reial Decret 1310/1990, de 29
d’octubre, pel que es regula la utilització dels llots depuració en el sector agrari.

,

Signatura del declarant

de

de 201

OBSERVACIONS:
- Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
- Llei 30/1992, 26 de novembre, del Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú:
1. La declaració responsable produirà els efectes que es determinin en cada cas per la
legislació corresponent i permetrà, amb caràcter general, el reconeixement o exercici
d'un dret o bé l'inici d'una activitat, des del dia de la seva presentació, sense perjudici de
les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les
Administracions Públiques.
2. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació
o document que s'acompanyi o incorpori a una declaració responsable o la no
presentació davant l'Administració competent de la declaració responsable, determinarà
la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment
en què es tingui constància dels fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils
o administratives a què hi haguera lloc.
3.

Així mateix, la resolució de l'Administració pública que declari aquestes 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
temps determinat, tot això d'acord amb els termes establerts en les normes sectorials
d'aplicació.

DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

