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SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'EMISSIONS A L'ATMOSFERA (GRUP B) 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA (GRUPO B)

A  DADES DE L'ENTITAT / DATOS DE LA ENTIDAD
COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS  O RAZÓN SOCIAL NOM / NOMBRE

 NIF / NIE TELÈFON / TELÉFONO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICOFAX

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL / DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOM / NOMBRE COGNOM / APELLIDO  SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

NIF /NIE CÀRREC / CARGO

ADREÇA DE L'EMPRESA / DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

MUNICIPI / MUNICIPIOPROVÍNCIA / PROVINCIA

VIA / VIA NÚM./ N.º

CP

ADREÇA  / DOMICILIO ESC./PIS/PORTA

B DADES DE LA INSTAL·LACIÓ / DATOS DE LA INSTALACIÓN
DENOMINACIÓ / DENOMINACIÓN CNAE 2009 

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT/ DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

TELÈFON  / TELÉFONO FAX CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

MUNICIPI / MUNICIPIO CP

ESC./PIS/PORTANÚM./ N.º

PROVÍNCIA / PROVINCIA

ADREÇA  / DOMICILIO VIA / VIA
ADREÇA DE LA INSTAL·LACIÓ / DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN

PERSONA DE CONTACTE / PERSONA DE CONTACTO
 SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDOCOGNOM / APELLIDONOM / NOMBRE CORREU ELECTRÒNIC / CORREO E.TELÈFON / TEL

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés poden ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús 
de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14/12/99). 
 Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del 
fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 
298, de 14/12/99).

Data / Fecha:

Firma (nom, cognom i càrrec) / Firma (nombre, apellidos y cargo)

 DECLARE, sota la meua responsabilitat, l'exactitud de les dades ressenyades en esta sol·licitud, i la conformitat amb el que estableix la legislació 
vigent 
 DECLARO, bajo mi responsabilidad, la exactitud de los datos reseñados en la presente solicitud, y la conformidad con lo que establece la 
legislación vigente.

 En cas de no autoritzar haurà de presentar la documentació pertinent  
En caso de no autorizar deberá presentar la documentación pertinenteSÍ NO*

  AUTORITZACIÓ  I DECLARACIÓ /  AUTORIZACIÓN Y  DECLARACIÓNC
 AUTORITZE la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural a sol·licitar les dades relatives a l'identificació 
personal, segons el que disposen els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen les mesures de 
simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic 
(DOCV núm. 6376, de 14-10-2010).  
AUTORIZO a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climatico y Desarrollo Rural a recabar los datos relativos a la identificación 
personal, según lo previsto en los artículos 4 y 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de 
simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector 
público (DOCV nº 6376, de 14-10-2010).

COORDENADES CARTOGRÀFIQUES  ompliu només un apartat / COORDENADAS CARTOGRÀFICAS cumplimentar solo un apartado

Obteses del visor cartogràfic 
(Normes ETRS89 UTM FUS 30) 

Obtenidas del visor cartogràfico 
(Normes ETRS89 UTM FUS 30)

 X  Y Latitud Longitud

Obteses amb dispositiu GPS, especifiqueu punt cardinal (N/S, E/W) o 
signe (+, -) i valor numèric (Norma WGS84) 

Obtenidas con dispositivo GPS, especifique punto cardinal (N/S, E/W) o 
signo (+, -) i valor numérico (Norma WGS84)
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA (GRUPO B)
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Data / Fecha:

Firma (nom, cognom i càrrec) / Firma (nombre, apellidos y cargo)

 ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIÓ /DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓND

DOCUMENTACIÓ A APORTAR / DOCUMENTACIÓN A APORTARE
 Acreditació per mitjà admissible en dret de la capacitat de representació que ostenta la persona signatària  
Acreditación por medio admisible en derecho de la capacidad de representación que ostenta la persona firmante

 Memòria / Memoria

 Fitxes de contaminació atmosfèrica / Fichas de contaminación atmosférica

 Justificant del pagament de la taxa / Justificante del pago de la tasa

 Projecte tècnic / proyecto técnico:

marqueu amb una creu 
marcar con una cruz

 Adreça de l'empresa / Dirección de la empresa

 Adreça de la instal·lació / Dirección de la instalación

 Especificada a continuació / Especificada a continuación

PROVÍNCIA / PROVINCIA MUNICIPI / MUNICIPIO CP

ESC./PIS/PORTANÚM./ N.ºADREÇA  / DOMICILIO VIA / VIA

APARTAT DE CORREUS / APT. DE CORREOS
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