Espai reservat per al registre d’entrada / Espacio reservado para
el registro de entrada
AJUNTAMENT DE MUSEROS
Plaça del Castell, 1
46136 Museros
Telèfon 96-1441680 Fax 96-1444830
www. ajunt-museros.com

SOL·LICITUD DE COMUNICACIÓ AMBIENTAL
SOLICITUD DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL
1. Dades de la persona interessada / Datos de la persona interesada
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
En representació de (nom i cognoms o raó social) / En representación de (nombre y
apellidos o razón social)
Domicili a l’efecte de notificacions / Domicilio al efecto de
notificaciones

Província / Provincia

Telèfon /
Teléfono

CP
Fax

NIF/CIF
NIF/CIF
Municipi / Municipio

Correu electrònic / Correo electrónico

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) puguen ser 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
puguen ser 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 COMUNICACIÓ D'ACTIVITATS
INNÒCUES de l'activitat descrita, i estic assabentat o assabentada dels advertiments indicats a continuació.
D’altra banda, 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 COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES INOCUAS
de la actividad descrita, quedando enterado o enterada 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.

_________________________de / d’ _____ de 20

SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS
SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE MUSEROS

DOCUMENTACIÓ QUE S'HI ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
(Assenyaleu amb una X les caselles corresponents / Señalar con una X las casillas correspondientes)
 Fotocòpia del DNI, NIE, passaport o NIF de la persona sol·licitant i de la persona que ostenta la representació
legal, si escau (només en aquells casos en què no es preste consentiment perquè l'Ajuntament puga consultar
les dades mitjançant un sistema de verificació de dades d'identitat). / Fotocopia del DNI, NIE, pasaporte o NIF de
la persona solicitante y de la persona que ostenta la representación 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'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, segons les ordenances fiscals en vigor. / Justificante de ingreso de
los tributos aplicables, según las ordenanzas fiscales en vigor.
 Altres / Otros

ADVERTIMENTS
Amb la firma de la comunicació, la persona interessada queda assabentada del següent:
1. Que, d'acord amb el que estableix l'article 73 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de
prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, la comunicació d'activitats
innòcues produirà efectes des de la data de la seua presentació a l'Ajuntament, i es podrà iniciar l'exercici de
l'activitat, sense perjudici de les facultats de comprovació, de control i d’inspecció que tinguen atribuïdes les
administracions públiques.
2. Que, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter
personal, s'informa de la incorporació de les dades personals que resulten d'aquest expedient, als fitxers dels
quals és responsable l’Ajuntament, per a la seua utilització en l'exercici de les seues funcions dins del seu
àmbit de competències. Les persones afectades podran exercir el seu dret d'oposició, d’accés, de rectificació i
de cancel·lació, mitjançant una sol·licitud dirigida a l’Ajuntament.
ADVERTENCIAS
Con la firma de la comunicación, el interesado queda enterado de lo siguiente:
1.

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, la comunicación de
actividades inocuas surtirá efectos desde la fecha de su presentación en el Ayuntamiento, pudiendo iniciarse el
ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan
atribuidas las administraciones públicas.

2.

Que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter
Personal, se informa de la incorporación de los datos personales que resulten de este expediente, a los
ficheros de los que es responsable el Ayuntamiento, para su utilización en el ejercicio de sus funciones propias
dentro de su ámbito de competencias. Los afectados podrán ejercer su derecho de oposición, acceso,
rectificación y cancelación, por medio de solicitud dirigida al Ayuntamiento.

