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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment. 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades no 
seran cedides a tercers. 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd 
 
                               Pl. Mercat, 6-9 - 17220 Sant Feliu de Guíxols - Tel.  972 32 70 13 - 972 32 70 00 -  urbanisme@guixols.cat

COMUNICACIÓ AMBIENTAL
(Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats)

Dades identificatives del/la sol·licitant:

Nom i cognoms/raó social:
Adreça: 

Província: Municipi: Codi Postal:
Telèfon: Telèfon mòbil: Adreça electrònica:

Dades identificatives del/la representant: (en cas d'haver-n'hi un)

Nom i cognoms/raó social:
Adreça: 

Província: Municipi: Codi Postal:
Telèfon: Telèfon mòbil: Adreça electrònica:

Comunico:
Que el proper dia                             iniciaré l'exercici de l'activitat amb les següents dades:

Dades de l'establiment:
Adreça:
Telèfon: Adreça electrònica:
Referència cadastral:

Dades de l'activitat:
Nom comercial de l'activitat:
Codi CCAE: Codi IAE:
Activitat principal:

Que acompanyo adjunt, el projecte tècnic o documentació tècnica i la certificació tècnica procedents detallades al 
dors.

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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Documents que cal adjuntar:
 - Imprès de comunicació ambiental degudament complimentat i signat per la persona interessada 
 - Fotocòpia NIF de la persona interessada 
 - Fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i poders del/la representant 
 - Projecte o documentació tècnica en format digital, signats pel tècnic competent 
 - Certificació tècnica (article 52 de la Llei 20/2009) i signada pel tècnic competent que, si s'escau, 
   ha d'esser el director o la directora de l'execució del projecte que acrediti: 
  
 - Que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen a l'estudi ambiental i al projecte o a la documentació tècnica 
               presentats i que es compleixen tots els requisits ambientals 
  
 - En el cas que en el desenvolupament de l'activitat es manipulin aliments, cal aportar una declaració responsable   
   d'inici d'activitat per a establiments alimentaris 
 - 1 fotografia de la finca 
 - Plànol de situació cadastral de la finca 
 - Plànol de situació E: 1/1000 en base al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (DOGC 18/07/06) 
 - Imprès d'autoliquidació de la taxa administrativa corresponent 
 - Si s'escau, fotocòpia de la sol·licitud de llicència d'instal·lació o modificació de rètol, d'acord amb l'Ordenança  
   municipal reguladora de la Intervenció de l'Administració en l'activitat pública

Tel. mòbil: Adreça-e d'avís: Accepto la notificació electrònica

Sant Feliu de Guíxols,

Signatura:

http://ciutada.guixols.cat/dpd

F020
G:\PLANTILLES PDF CRISTINA\MATERIAL\ESCUT.bmp
En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment.
 
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades no seran cedides a tercers.
 
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd
                               Pl. Mercat, 6-9 - 17220 Sant Feliu de Guíxols - Tel.  972 32 70 13 - 972 32 70 00 -  urbanisme@guixols.cat
C:\Documents and Settings\CBOU\Escritorio\PLANTILLES PDF CRISTINA\MATERIAL\ESCUT.bmp
F020
En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment.
 
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades no seran cedides a tercers.
 
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd
                               Pl. Mercat, 6-9 - 17220 Sant Feliu de Guíxols - Tel.  972 32 70 13 - 972 32 70 00 -  urbanisme@guixols.cat
C:\Documents and Settings\CBOU\Escritorio\PLANTILLES PDF CRISTINA\MATERIAL\ESCUT.bmp
F020
En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment.
 
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades no seran cedides a tercers.
 
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd
                               Pl. Mercat, 6-9 - 17220 Sant Feliu de Guíxols - Tel.  972 32 70 13 - 972 32 70 00 -  urbanisme@guixols.cat
COMUNICACIÓ AMBIENTAL
(Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats)
Dades identificatives del/la sol·licitant:
Dades del/la sol·licitant
Dades identificatives del/la representant: (en cas d'haver-n'hi un)
Dades del/la sol·licitant
Comunico:
Dades del/la representant
Que el proper dia                             iniciaré l'exercici de l'activitat amb les següents dades:
Dades de l'establiment:
Dades del/la representant
Dades de l'activitat:
Dades del/la representant
Que acompanyo adjunt, el projecte tècnic o documentació tècnica i la certificació tècnica procedents detallades al dors.
9.0.0.2.20120627.2.874785
15/03/2017
Informàtica
Manel Mota
F020 Instància de comunicació ambiental
F020 Instància de comunicació ambiental
03/04/2014
Documents que cal adjuntar:
Us demano
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