Registre d'Entrada.

NOTIFICACIÓN PREVIA A LA APERTURA ART. 10 LEY 14/2010
D.
Marque segons procedisca:
Actuant en nom propi.
Actuant en representació de

DNI/CIF:

DNI/CIF:

En cas d'actuar com a representant, haurà d'acreditar tal condició, mitjançant document original, o compareixença
personal en les oficines municipals de representant i representat/a, o compareixença en la seu electrònica.
RESPOSTA A LA SEUA SOL·LICITUD: Quan la resposta municipal estiga preparada, vostè pot triar el mitjà per a
obtenir-la, d'entre els següents:

NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA: Haurà de disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o semblant.
Especifique E-Mail:
, on rebrà avís per a accedir a
santjoandalacant.sedelectronica.es per a descarregar la seua notificació.
NOTIFICACIÓ PRESENCIAL: Si és del seu interès, l'Ajuntament li remetrà avise via telefònica, comunicant que
pot arreplegar la notificació en les oficines municipals en el termini de tres dies hàbils. Transcorreguts els mateixos
sense que l'haja arreplegat, li serà notificada de forma ORDINÀRIA. Telèfono d'avís:
NOTIFICACIÓ ORDINÀRIA: En el seu domicili.
En qualsevol DELS DOS ÚLTIMS CASOS ANTERIORS, haurà d'emplenar les dades següents:
DIRECCIÓ A EFECTES DE NOTIFICACIÓ: Municipi:
Carrer:
Nº.:

, Pis.:

Esc.:

Província:
C.P.:

Abans de signar, llegeixi la informació sobre protecció de dades personals continguda en la pàgina "CLAUSULA INFORMATIVA
SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS". SI ESTÀ CONFORME AMB EL TRACTAMENT DE LES SEUES DADES
PERSONALS, MARQUE LA/S CASELLA/S D'AUTORITZACIÓ QUE APAREIX/N a continuació:
Autoritze el tractament de les dades personals continguts en el present document.
Autoritze a obtenir de la resta d'Administracions Públiques els documents elaborats per elles que resulten necessaris per a resoldre
el present procediment.
Autoritze a obtenir de la resta d'Administracions Públiques els documents aportats per mi amb anterioritat i que resulten necessaris
per a resoldre el present procediment. En el present cas, és necessari que indique en quin moment i davant quin òrgan van ser
aportats: Moment:

Òrgan:

INFORMACIÓ DE L'ACTIVITAT I DE L'EXPEDIENT:
L'interessat exposa que amb data
de Registre d'Entrada, va presentar en aquest Ajuntament Sol·licitud
d'Autorització d'Activitat de l'art. 10 de la Llei 14/2010, per a desenvolupar l'activitat de:
I que es tramita en l'expedient d'activitat núm:
Sent l'emplaçament de l'activitat el següent: (carrer/partida/urbanització/local/nau/polígon/parcel·la):
Referència cadastral:
NOTIFICACIÓ PRÈVIA A L'OBERTURA DE L'ACTIVITAT
Atenent al consignat en el present escrit l'interessat NOTIFICA que, havent transcorregut un mes des que va comunicar a l'Ajuntament
que complia amb els requisits de la Resolució Expressa a la seua Sol·licitud d'Autorització, sense que per l'Ajuntament s'haja procedit a
alçar la corresponent ACTA DE COMPROVACIÓ, i, de conformitat amb l'assenyalat en l'art. 10 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre,
procedirà, sota la seua responsabilitat, a l'obertura de l'establiment per al qual es va sol·licitar l'Autorització expressa.
Així mateix, manifesta que les dades consignades en aquest escrit són certs i que és coneixedor que la inexactitud, falsedat o omissió, de
caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s'acompanye o incorpore a la present notificació, o la no presentació
davant l'Ajuntament, determinarà la impossibilitat de realitzar els actes corresponents des del moment en què es tinga constància de tals
fets, arribant fins i tot a la paralització d'aquests, prèvia audiència a l'interessat, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o
administratives al fet que pertocara, així com de l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ a l'inici de
l'activitat corresponent.

Sant Joan d’Alacant,

de

de 20

Signat.
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