LLICÈNCIA AMBIENTAL
Activitats incloses a l’ànex II de la llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat de Prevenció,
Qualitat i Control ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana (DOCV nº7329-31/7/2014)

DADES PERSONALS

Titular de l’activitat

DNI/CIF

Representant

DNI

A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
Adreça (n.º, planta, pis)
C.P.

Localitat

Província

Tel:

Correu Electronic

DADES DE L'ACTIVITAT
Activitat

Emplaçament

Antecedents, si existeixen
M2 del local

Aforament del local

DADES DE L’OBRA (a emplenar només si l'activitat porta aparellada la realització d'obres)
Descripció de l’obra
Emplaçament de l’obra
Pressupost d’ejecució de
material (sense IVA)
* Es prega emplenen tots els camps per a realizar una gestio eficaç

Firma:

Data:

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA
Los datos de caracter personal contenidos en el impreso podran ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de Favara, como
titular responsable del mismo, en uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ambito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 5 de la
LEY organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal (BOE num. 298, de 14 de diciembre)
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LLICÈNCIA AMBIENTAL
Activitats incloses a l’ànex II de la llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat de Prevenció,
Qualitat i Control ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana (DOCV nº7329-31/7/2014)

DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ADJUNTA
Obligatoria:
•
•
•
•
•

Fotocòpia del DNI del sol·licitant o del respresentant (quan es tracte d’una societat).
Liquidació i pagament de la taxa
Certificat de compatibilitat urbanística o còpia de la sol·licitud d’este (si ha passat un mes
de des la seua sol·licitud i no ha sigut emés per l’ Ajuntament).
Referència cadastral
Projecte de l’activitat, redactat pel tècnic competent i visat pel col·legi professional
corresponent.

Opcional:
• En el cas de tractar-se d’una societat, fotocòpia de l’escriptura de constitució d’esta i el CIF,
així com fotocòpia de l’escriptura de poders a favor de l’administrador o representant.
• Fotocòpia de la sol·licitud de la llicència d’obres.

Firma:

Data:
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