Carrer Cervantes, 16
17200 Palafrugell
972 613 100
www.palafrugell.cat
oac@palafrugell.cat

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL D'ACTIVITAT
Dades de contacte
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

En representació de

DNI/NIF

Domicili

Població

Adreça electrònica

Codi Postal

Telèfon mòbil

 No vull rebre notificacions electròniques

Dades de l’activitat
Descripció de l’activitat que es vol dur a terme
Adreça (carrer, plaça... núm.)

Superfície construïda (m2)

Referència cadastral (aquesta informació es pot obtenir del rebut de l'IBI, a www.sedecatastro.gob.es, o a l'Ajuntament)
Codi de classificació a l'Annex II de la Llei de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

Sol·licito
Que segons els tràmits preceptius previs, li sigui atorgada la llicència ambiental per a l'activitat abans esmentada.

Documents adjunts
 Projecte bàsic de l'activitat amb memòria ambiental, per quadruplicat
 Característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat projectada (si escau)
 Documentació tècnica per verificar l’acompliment de condicions de seguretat en cas d'incendi (si no està inclosa
en el projecte)
 Estudi d'impacte acústic (si no està inclòs en el projecte)
 Designació del tècnic responsable d'executar el projecte
 Declaració de dades que, segons el sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació vigent (si
escau)
 Format informàtic que es pugui visualitzar (PDF o similar) de la documentació tècnica en suport CD o DVD, amb
una declaració del tècnic en la qual consti que el document informàtic és una còpia íntegra d'allò aportat en paper
 Document acreditatiu d'haver pagat, per autoliquidació, la taxa corresponent
 Fotocòpia del rebut de l'IBI, contracte de lloguer, o altre document que acrediti la titularitat del local
 Fotocòpia de la declaració censal de l'Agència Tributària (model 036), o de l'alta de l'IAE

Data i signatura
Palafrugell,

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Palafrugell.
Finalitat: Deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a
efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: Compliment d'obligació legal.
Destinataris: Altres Administracions Públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del
tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Palafrugell.
Trobareu més informació a l'adreça https://seu.palafrugell.cat/politica-de-proteccio-de-dades

Deixar en blanc la sol·licitud

Imprimir la sol·licitud

