y

Registre d’entrada / Registro de entrada

SOL·LICITUD COMUNICACIÓ AMBIENTAL D’ACTIVITAT
SOLICITUD COMUNICACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDAD
1. DADES DE LA PERSONA INTERESSADA / DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social

NIF

En representació (nom i cognoms o raó social) / En representación (nombre y apellidos o razón social)

NIF

Domicili a l’efecte de notificacions / Domicilio al efecto de notificaciones
Codi postal / Código postal

Municipi / Municipio

Correu electrònic / Email

Província / Provincia
Telèfon / Teléfono

Fax

2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT SUBJECTA A COMUNICACIÓ D'ACTIVITATS INNÒCUES
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SUJETA A COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES INOCUAS

3. EMPLAÇAMENT DE L’ACTIVITAT / EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

Done el meu consentiment perquè, en la tramitació d'aquest expedient, les dades d'identitat (DNI, NIE, Passaport o NIF) siguen
consultades mitjançant un sistema de verificació de dades.
Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, los datos de identidad (DNI, NIE, Pasaporte o NIF) puedan
ser consultados mediante un sistema de verificación de datos.
Done el meu consentiment perquè, en la tramitació d'aquest expedient, les dades cadastrals de la instal·lació siguen consultades
mitjançant un sistema de verificació de dades cadastrals.
Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, los datos catastrales de la instalación puedan ser consultados
mediante un sistema de verificación de datos.
D'acord amb el que disposa l'article 73 i l’annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental
d'activitats a la Comunitat Valenciana, presente la comunicació d'activitats innòcues de l'activitat descrita, quedant assabentat de les
advertències indicades a continuació. Així mateix, sol·licite que l'Ajuntament expedisca un certificat de conformitat amb l'obertura, d'acord
amb l'article 73.4 de l'esmentada Llei 6/2014.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 y el anexo III de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control
ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, presento la comunicación de actividades inocuas de la actividad descrita, quedando
enterado de las advertencias indicadas a continuación. Asimismo, solicito que el Ayuntamiento expida un certificado de conformidad con la
apertura, de acuerdo con el artículo 73.4 de la citada Ley 6/2014.

Firma:
La persona sol·licitant / La persona solicitante
Museros, _______ de/d’ ___________________________ de _________
Data d’entrada / Fecha de entrada:

4. AVÍS LEGAL / AVISO LEGAL
D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal i amb el Reglament (UE) 2016/679, l’informem que les seues dades personals seran
incorporades als sistemes de tractament titularitat de l’Ajuntament de Museros, amb la finalitat de tramitar la sol·licitud de comunicació ambiental d’activitat. Les dades
no seran cedides a tercers, excepte si existeix una obligació legal. L’informem que les seues dades seran conservades durant els anys necessaris per a complir amb
les obligacions legals, com estableix la normativa vigent.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent de protecció de dades, podrà exercir els seus drets al tractament de dades de caràcter personal, en dirigir la
seua petició al nostre delegat de protecció de dades, a la plaça del Castell, 1, de Museros (46136), o al correu electrònic dpo@museros.es.
Per a una informació més detallada sobre el tractament de dades, pot consultar www.museros.org/politica-de-privacitat.
De acuerdo con la normativa vigente de protección de datos de carácter personal y con el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que sus datos personales serán
incorporados a los sistemas de tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Museros, con el fin de tramitar la solicitud de comunicación ambiental de actividad. Los
datos no serán cedidos a terceros, excepto si existe una obligación legal. Le informamos que sus datos serán conservados durante los años necesarios para cumplir
con las obligaciones legales, como establece la normativa vigente.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente de protección de datos, podrá ejercer sus derechos en el tratamiento de datos de carácter personal,
al dirigir la sede petición a nuestro delegado de protección de datos, en la plaza del Castell, 1, de Museros (46136), o al correo electrónico dpo@museros.es.
Para una información más detallada sobre el tratamiento de datos, puede consultar www.museros.org/politica-de-privacidad.

SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA (assenyaleu amb una X les caselles corresponents)
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (señalar con una X las casillas correspondientes)
Fotocòpia del DNI, NIE, passaport o NIF de la persona sol·licitant i de la persona representant legal, si escau (només en aquells casos
en els quals no es preste consentiment perquè l'Ajuntament puga consultar aquestes dades mitjançant un sistema de verificació de
dades d'identitat).
Fotocopia del DNI, NIE, pasaporte o NIF de la persona solicitante y de a persona representante legal, en su caso (sólo en aquellos
casos en los que no se preste consentimiento para que el Ayuntamiento pueda consultar dichos datos mediante un sistema de
verificación de datos de identidad).
Fotocòpia del poder de representació, quan s'actue en nom d'una altra persona.
Fotocopia del poder de representación, cuando se actúe en nombre de otra persona.
Fotocòpia de l'escriptura de constitució o modificació i del poder de representació, quan es tracte de persones jurídiques.
Fotocopia de la escritura de constitución o modificación y del poder de representación, cuando se trate de personas jurídicas.
Justificant d'ingrés dels tributs aplicables, d’acord amb les ordenances fiscals en vigor.
Justificante de ingreso de los tributos aplicables, según las ordenanzas fiscales en vigor.
Altres / Otros.

