COMUNICACIÓ AMBIENTAL PRÈVIA
SENSE OBRES
PER A ACTIVITAT SUBJECTA A LA NORMATIVA DE L’ORDENANÇA
REGULADORA D’OBRES D’EDIFICACIÓ I ACTIVITATS

COMUNICACIÓN AMBIENTAL PREVIA
SIN OBRAS

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

PARA ACTIVIDAD SUJETA A LA NORMATIVA DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

Direcció Gral. de Coordinació Jurídica, Ordenances, Llicències i Inspecció

LA.AS.10

DADES SOL·LICITANT / DATOS SOLICITANTE ( 1 )
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social

Tipus d’identificació / Tipo de identificación (DNI, NIE...) Número

Tipus de persona / Tipo de persona
Física

DADES REPRESENTANT / DATOS REPRESENTANTE
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social

Tipus d’identificació / Tipo de identificación (DNI, NIE...) Número

Jurídica

Tipus de persona / Tipo de persona
Física

DADES DE CONTACTE / DATOS DE CONTACTO
Llengua / Lengua
Valencià
Valenciano

Telèfon / Teléfono

Mòbil / Móvil

Fax

Jurídica

Adreça electrònica / Correo electrónico

Castellà
Castellano

DADES A L’EFECTE DE NOTIFICACIÓ / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Nom de la via / Nombre de la vía

Codi postal / Código postal

Número

Municipi / Municipio

Bis

Bloc / Bloque

Escala / Escalera

Província / Provincia

Planta Porta / Puerta

Km

País

Autoritze la notificació electrònica com a mitjà de notificació preferent (no és el correu electrònic, es requerix certificat electrònic vàlid)
Autorizo la notificación electrónica como medio de notificación preferente (no es el correo electrónico, se requiere certificado electrónico válido)

FETS I RAONS / HECHOS Y RAZONES
Que tinc la intenció d’implantar una activitat de les característiques següents, de conformitat amb el que disposa l'article 42 de
l'Ordenança Reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València, en relació amb els tràmits fixats en el procés
de legalització d'activitat.
Que tengo la intención de implantar una actividad de las siguientes características, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42
de la Ordenanza Reguladora de Obras de Edificación y Actividades del Ayuntamiento de Valencia, en relación con los trámites fijados
en el proceso de legalización de actividad.

DADES DE L’ACTIVITAT / DATOS DE LA ACTIVIDAD
EMPLAÇAMENT DE L’ACTIVITAT / EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

ACTIVITAT / ACTIVIDAD

NÚMERO

IAE

CODI POSTAL / CÓDIGO POSTAL

REFERÈNCIA CADASTRAL / REFERENCIA CATASTRAL

SOL·LICITUD / SOLICITUD
Que es tinga per efectuada la comunicació ambiental prèvia.
Que se tenga por efectuada la comunicación ambiental previa.

(1) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a
formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de València i podran ser utilitzades pel titular del
fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant del Registre Gral. d’Entrada de
l’Ajuntament de València.

València,
...........................................................................
Valencia,
SIGNATURA DE LA PERSONA INTERESSADA
FIRMA DE LA PERSONA INTERESADA

(1) PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar
parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Valencia y podrán ser utilizados por el titular
del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro Gral.de Entrada
del Ayuntamiento de Valencia.
31.46-115

A L'ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Imprimiu 2 còpies: una per a l'administració, l'altra per a la persona interessada Imprima 2 copias: una para la Administración, otra para la persona interesada

COMUNICACIÓ AMBIENTAL PRÈVIA
SENSE OBRES

COMUNICACIÓN AMBIENTAL PREVIA
SIN OBRAS

PER A ACTIVITAT SUBJECTA A LA NORMATIVA DE L’ORDENANÇA
REGULADORA D’OBRES D’EDIFICACIÓ I ACTIVITATS

PARA ACTIVIDAD SUJETA A LA NORMATIVA DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

1. En cas de ser la persona interessada una societat,
fotocòpia de l'escriptura de constitució d’esta i dels poders
de representació de qui signa la sol·licitud.

1. En caso de ser la persona interesada una sociedad, fotocopia
de la escritura de constitución de la misma, y de los poderes
de representación de quien firma la solicitud.

2. Si les persones interessades estan constituïdes en
comunitat de béns, hi hauran d’aportar còpia del contracte
constitutiu de la dita comunitat i subscriure la instància tota
la comunitat o qui n’exercisca la representació, sempre que
acredite la dita representació.

2. En el caso de que las personas interesadas estuvieran
constituidas en comunidad de bienes, copia del contrato
constitutivo de dicha comunidad, suscribiendo la instancia la
totalidad de la comunidad o quienes ostenten la representación
de ésta, siempre que acredite dicha representación.

3. Memòria tècnica , subscrita per persona tècnica
competent, en la qual es descriga el local, les instal·lacions i
l'activitat que es desenvoluparà.

3. Memoria técnica, suscrita por la
persona técnica
competente, en la que se describa el local, sus instalaciones
y la actividad a desarrollar.

4. Certificat de la persona tècnica competent en què es
manifeste expressament la compatibilitat urbanística per
a la implantació de l'activitat, d'acord amb la normativa
urbanística específica aplicable a l'emplaçament on s’ hi
pretén instal·lar.

4. Certificado de la persona técnica competente en el que se
manifieste expresamente la compatibilidad urbanística
para la implantación de la actividad, de acuerdo con la
normativa urbanística específica aplicable al emplazamiento
donde se pretende instalar.

5. Certificat de la persona tècnica competent en què conste
que l'activitat s'ajusta a la normativa vigent que hi és
d'aplicació.

5. Certificado de la persona técnica competente en el que
conste que la actividad se ajusta a la normativa vigente que
le sea de aplicación.

6. Les autoritzacions o la documentació que són exigides per
la normativa sectorial aplicable.

6. Aquellas autorizaciones o documentación que vengan
exigidas por la normativa sectorial aplicable.

