AJUNTAMENT DE BALSARENY

COMUNICACIÓ BAIXA ACTIVITAT
DADES DEL TITULAR
Nom o Raó Social:

NIF /CIF:

Domicili:
Població:

Codi Postal:

Tel.:

DADES DEL REPRESENTANT I A EFECTES DE NOTIFICACIONS
Representant:

NIF /CIF:

Qualitat de la Representació:
Domicili:
Població:

Codi Postal:

Tel.:

Acceptació notificacions telemàtiques al correu-e següent: Correu electrònic: ...................................................................................
DADES DE LOCALITZACIÓ DE L’ESTABLIMENT
Emplaçament:
Núm.:

Pis:

Polígon:

Població:

Codi Postal:

CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT I DE L’ESTABLIMENT
Descripció de l’activitat / modificació:
Superfície útil de l’activitat:

Núm. Expedient Llicència Municipal d’Obres:

CCAE-2009:

Classificació en funció dels annexos de la Llei 20/2009, 16/2015 o 11/2009:
Annex:

Epígraf:

Número expedient llicència/comunicació/DR de l’activitat o establiment a donar de baixa:
SOL.LICITUD
El representant / titular comunica a l’Ajuntament el cessament de l’activitat, i declara sota la seva responsabilitat el següent:
1.
2.

3.

Que en cas de ser representant, disposo de poders suficients per actuar com a tal, d’acord amb la corresponent escriptura
notarial inscrita en el registre mercantil, si s’escau.
Que la persona física / entitat a la qual represento està legalment constituïda i inscrita, si s’escau, en el corresponent registre
públic, i que aquesta compleix les disposicions vigents i que es compromet a mantenir el seu compliment mentre s’exerceixi
l’activitat declarada.
Que s’han pres les mesures necessàries per a evitar qualsevol risc de contaminació i que la incidència ambiental en el lloc on
es portava a terme l’activitat ha quedat reduïda al mínim i que s’han retirat els elements exteriors vinculats, com ara rètols,
aires condicionats que incompleixin la normativa vigent urbanística.

Balsareny, ____d

d

.

Signatura sol·licitant/Representant, (Abans de signar la sol·licitud, heu de llegir la informació bàsica sobre protecció de dades que
es presenta al revers d’aquesta instància)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
a) Imprès de comunicació de baixa d’activitat, segons model de l’Ajuntament
b) D’acord amb el que estableix el RD 9/2005, els titulars de les Activitats Potencialment Contaminants (APC) del sòl tenen que
entregar a l’administració competent en matèria de residus, en un termini inferior a 2 anys de l’inici de l’activitat, un informe
preliminar de situació (IPS) para cada un dels sòls en els que es desenvolupa la activitat amb la finalitat d’informar sobre l’estat
d’aquest sòl. La documentació tècnica es presentarà per DUPLICAT al registre de l’Ajuntament

AJUNTAMENT DE BALSARENY

COMUNICACIÓ BAIXA ACTIVITAT
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del
tractament

AJUNTAMENT DE BALSARENY
Plaça de l’Ajuntament, 2 – 08660 Balsareny
Dades de contacte del delegat de protecció de dades per a consultes, queixes,
exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de dades:
dpd.ajbalsareny@diba.cat

Finalitat del
tractament

Gestió i tramitació de la sol·licitud feta a l’Ajuntament de Balsareny.

Temps de
conservació

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de
procediment administratiu i d’arxiu històric.

Legitimació del
tractament

Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de garantir la
correcta tramitació de la sol·licitud.

Destinataris de
cessions o
transferències

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei.
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades
subministrades.
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les
seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu
electrònica https://www.balsareny.cat o presencialment al Registre de
l’Ajuntament, Plaça de l’Ajuntament, 2

Drets de les
persones
interessades

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tota
persona interessada tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una
autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva
residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera
que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD.
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

