
SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE CONFORMITAT AMB L'OBERTURA I INICI DE 
L'ACTIVITAT EN PROCEDIMENT DE DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL 

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
Nom 
Primer cognom NIF/NIE 
Segon cognom Telèfon 
DADES DE LA  PERSONA REPRESENTANT (si escau, aportar document acreditatiu de la representació) 
Nom 
Primer cognom NIF/NIE 
Segon cognom Telèfon 
 

(1) APORTA ACREDITACIÓ    
APORTADA PRÈVIAMENT:  DATA REGISTRE 

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ  Electrònica  Paper

C/av./plaça Província 
Municipi CP 
Correu @ 
En prestar el seu consentiment perquè l'Ajuntament de Gandia realitze notificació telemàtica, haurà de comparéixer electrònicament en la 
seu: gandia.sedelectronica.es, mitjançant qualsevol mitjà de signatura electrònica. 

EXPOSA: 
Segons l'art. 69.5 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental 
d'Activitats en la Comunitat Valenciana, transcorregut el termini d'1 mes des de la presentació de la 
Declaració Responsable Ambiental i la documentació requerida (seleccioneu el que procedisca)  
Sense que s'haja realitzat visita de comprovació /  Realitzada la visita comprovació, sense oposició o 
objecció per part de l'Ajuntament de Gandia, l'interessat podrà procedir a l'obertura i inici de l'activitat. 
DADES DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL 

Expedient o Registre d'entrada núm. Data presentació
SOL·LICITA: 
Certificat de conformitat amb l'obertura i inici de l'activitat. 

CONSENTIMENTS  I PROTECCIÓ DE DADES 
 HE SIGUT INFORMAT/DA que l’Ajuntament de Gandia tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la

documentació que l’acompanya, per a la realització d’actuacions administratives. 
Informació bàsica Protecció de Dades 
Responsable Ajuntament de Gandia 
Finalitat Emetre Certificats de conformitat amb l'obertura i inici de l'activitat. 
Legitimació Compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat. 
Destinataris Se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques. No hi ha previsió de transferència a tercers països. 
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica en la informació addicional. 

Informació addicional Protecció de Dades 
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en l’adreça següent:  

www.gandia.es/aytg/Web_php/?contenido=subapartados_woden&id_boto=513 
 

Delegada de Protecció de Dades  protecciodedades@gandia.org 96 295 98 00 

LLOC I DATA AUTORITZACIÓ per a presentar el tràmit 
IMPRESCINDIBLE aportar còpia DNI persona interessada, en el cas 
d'autoritzar a presentar el tràmit. 

FIRMA de la persona interessada: La persona interessada autoritza: 
Nom i cognoms: 

NIF: 

FIRMA de la persona autoritzada: 

MODEL:  GC0027 CODI SIA: 2279917 ACTUALITZACIÓ: 30/10/2020 DEPARTAMENT: ACTIVITATS 

Sra. Alcaldessa de l’Excm. Ajuntament de Gandia 
  www.gandia.org    gandia.sedelectronica.es @  ajuntament@gandia.org   Plaça Major, 1 46701 Gandia   96 295 98 00 
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