DECLARACIÓ RESPONSABLE COMUNICACIÓ PRÈVIA

SOL.LICITANT:
 En nom propi: Nom i cognoms : ……………………...
…………………………..D.N.I/NIF: ….…………………..
Adreça:.…………………...………………………….........
Població : ……………….....

Codi postal: …..……….

Telèfon : ……………..……

Mòbil: …………………..

Correu-e : …………………………………………….…….

Registre d’entrada

 En representació de: Nom o raó social : ………………………………………..……………..…….……
DNI/NIF: …………………..

Adreça : …………………………………………………………...……….

Codi Postal: ………………

Població: …………………………………………………………………...

Telèfon :…………… …….

Mòbil : …………………….. Correu-e : ……………………….……......

IDENTIFICACIÓ DE LA FINCA :
Carrer: ……………………………………………………………………………………………………………
Referència cadastral : ………………………............................................................................................
Polígon/parcel·la:.....................................................................................................................................
ACTIVITAT (Descripció) ………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
EXPOSA: Que desitja exercir una activitat consistent en:………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
La qual està subjecta al règim de comunicació prèvia. I d’acord amb el que estableixen les normes
vigents, DECLARO DE FORMA RESPONSABLE que assumeixo la responsabilitat de disposar de tots
els documents que acrediten el compliment de la normativa municipal I sectorial vigent aplicable, I els
següents punts:
1.– L’activitat, el local, i les seves instal·lacions s’ajusten a les descrites a la memòria ambiental i la resta
de documentació presentada davant d’aquest Ajuntament.
2.– L’activitat compleix els requisits ambientals exigibles, així com les condicions de seguretat, salubritati
tranquil·litat, urbanístiques, i les assenyalades a les ordenances municipals.
3.– Les instal·lacions compleixen la normativa vigent, i seran utilitzades i mantingudes de manera que no
comprometin la seguretat de les persones, dels béns o del medi.
4.– Els materials utilitzats, i els productes obtinguts són els descrits a la documentació presentada, i les
quantitats emmagatzemades no superaran els valors assenyalats a l’esmentada documentació

Lloc i data :…………………………………………………………..

Signatura:

Les dades que ens proporciona a través d’aquest formulari seran introduïdes en un fitxer propietat de l’Ajuntament de Vilafant, amb la finalitat de
tramitar la seva sol.licitud de llicència ambiental. Les seves dades podran ser cedides a tercers únicament pel compliment d’obligacions
legalment establertes. En qualsevol cas, i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, vostè pot en tot moment, exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, dirigint-se a Ajuntament
de Vilafant, Plaça de l’Ajuntament , 1, 17740 Vilafant (Alt Empordà).

Sra. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE VILAFANT

