AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ
Sol·licitud
Dades de l’interessat/interessada:
Nom i cognoms

NIF/NIE/PASSAPORT

Domicili (carrer, plaça... núm., pis i porta)

Població

Codi postal

Adreça als efectes de notificació (només si és diferent del domicili)

Població

Codi Postal

Telèfon

Adreça electrònica

Mòbil

Vull rebre notificacions a través d’e-Notum1:

Sí (obligatori pels subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015 de 2 d’octubre)

Dades del/la representant (si s’escau):
Nom i cognoms/Raó social

NIF/NIE/PASSAPORT

Domicili (carrer, plaça... núm., pis i porta)

Població

Codi postal

Adreça als efectes de notificació (només si és diferent del domicili)

Població

Codi Postal

Telèfon

Adreça electrònica

Mòbil

Vull rebre notificacions a través d’e-Notum1:

Sí (obligatori pels subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015 de 2 d’octubre)

1

El consentiment per rebre notificacions per mitjans electrònics és vàlid a efectes jurídics per a totes les que fan referència a aquest procediment.
L’accés a les notificacions electròniques es podrà fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí mitjançant
certificat electrònic, de la persona interessada, reconegut per l’Agencia Catalana de Certificació. La notificació estarà disponible durant 10 dies
naturals, passats els quals, si no s’hi ha accedit, es considerarà rebutjada, el tràmit es tindrà per efectuat i el procediment continuarà (Llei 39/2015,
de 2 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques)

Exposo:
1.

2.
3.
4.
2

Que l’empresa que represento vol demanar llicència ambiental de l’activitat per instal·lar l’activitat de
ubicada a la parcel·la
situada al carrer/polígon
(depenent de si es sòl urbanitzable o no) amb
referència cadastral
, d’aquest municipi.
L’activitat de
es troba classificada a l’annex I.1/I.2., epígraf
de la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats.
L’activitat de
es troba/no es troba subjecta a la legislació d’accidents greus o té alguna de les substàncies
químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en la legislació d’accidents greus.
Que presento la següent documentació: (la que fixi el reglament)2

Si l’activitat està sotmesa a la normativa d’accidents greus, caldrà aportar la documentació necessària etc. demanar el corresponent informe.

Per tot això, us
Sol·licito:

TER-001-01-2017 – Autorització ambiental
Annex I

Que em sigui emès informe urbanístic, de conformitat amb el que determina l’article 60 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental d’activitats, per l’activitat de
que es vol instal·lar a la parcel·la
situada al carrer/polígon
(depenent de si es sòl urbanitzable o no) amb referència cadastral
.

Sant Julià del Llor i Bonmatí a

de

de

Signatura del/de la sol·licitant,

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’ AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATI
Les vostres dades personals s’incorporaran en el fitxer Registre de documents creat per l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí per a fer constar
l’entrada i sortida de documents a efectes legals i seguiment d’actuacions. Es podran cedir a altres administracions públiques per a garantir la
interconnexió entre registres administratius. L’Ajuntament, com a responsable del fitxer, informa que teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les
vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent, adreçant-vos a l’Ajuntament.

