Imprimir formulario

COMUNICACIÓ D’ACTIVITAT INNÒCUA

NÚM. EXPEDIENT.

COMUNICACIÓ D’ACTIVITAT INNÒCUA
(En l’àmbit de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la
Comunitat Valenciana)
1.- DADES DEL/ DE LA TITULAR O PRESTADOR DE L’ACTIVITAT
DNI, NIF, NIE_______________________ Nom, cognoms o Raó social________________________________________________
Domicili en__________________________________ Núm. ________ C. P. _________ Municipi ____________________
Província _________________________, telèfons ___________________/ ____________________, Fax ___________________
Correu electrònic ___________________________________________
2.- DADES DEL/ DE LA REPRESENTANT (sols en cas de representació)
DNI, NIF, NIE_______________________ Nom, cognoms o Raó social________________________________________________
Domicili en__________________________________ Núm. ________ C. P. _________ Municipi ____________________
Província _________________________, telèfons ___________________/ ____________________, Fax ___________________
Correu electrònic ___________________________________________ Número Protocol/ any de poder de representació
notarial _________________________
Autoritza la utilització del fax i del correu electrònic com a mitjà de notificació per a major agilitat en el tràmit.
POSA EN CONEIXEMENT DE L’AJUNTAMENT DE PALMERA (a tenor del disposat en l’annex III de la Llei 6/2014 de 25 de juliol de
la la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana), L’INICI DE LA SEGÜENT
3.-ACTIVITAT
Epígraf de l’IAE__________________________________, activitat dedicada a _________________________________________
Adreça cadastral _____________________________________________________________________, núm. ________________
Referència cadastral (20 dígits)_______________________________________________, superfície del local____________
Denominació comercial _____________________________________________________________________________________
Règim de tinença del local:
propietari,
inquilí
Nom i adreça del propietari del local___________________________________________________________________________
Esta activitat, queda subjecta al règim de comunicació d’activitats innocues, per no tenir incidència ambiental i COMPLEIX
totes les condicions establertes en l’Annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, qualitat i
Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana.
ESTA COMUNICACIÓ SURTIRÀ EFECTE DES DE LA SEVA PRESENTACIÓ. (Art. 73.3 de la llei 6/2014).
De conformitat amb l’art. 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, la falta de presentació davant l’Administració, així com la inexactitud, falsedat o omissió de
caràcter essencial en qualsevol data, manifestació o document que s’acompanye o incorpore a la comunicació ambiental,
determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o
administratives que tinguera lloc (Art. 73.6 de la Llei 6/2014)
En Palmera, a ____ de _____________ de 2_____
Signat:

Sr ALCALDE/SA-PRESIDENT/A DE L’AJUNTAMENT DE PALMERA

