Comunicació/Comunicación
Repartiment a domicili, de locals que tenen llicència o declaració de
restaurant, bar o cafeteria / Reparto a domicilio, de locales que disponen de licencia o
declaración de restaurante, bar y cafetería
SITUACIÓ CRISI SANITÀRIA COVID-19/SITUACIÓN CRISIS SANITARIA COVID-19
Dades de la persona interessada / Datos de la persona interesada

La persona que comunica l’activitat ha de coincidir amb el titular de l’activitat que hi ha
La persona que comunica la actividad debe coincidir con el titular de la actividad existente
Nom i cognoms
DNI

Nombre y apellidos

Carrer
Calle

Telèfon
Teléfono

Localitat / Localidad

(1) Desitge que la resposta siga en

Província /

CP

Provincia

Valencià

Castellà

Deseo que la respuesta sea en

Dades de l’activitat / Datos de la actividad
NOM D’ESTABLIMENT / NOMBRE ESTABLECIMIENTO

NÚM. EXPEDIENT LLICÈNCIA / Nº EXPEDIENTE LICENCIA

TITULAR
CARRER / CALLE

Expose:

Expone:

Que l'activitat de repartiment a domicili que
realitzaré durant la vigència de la situació de crisi
sanitària Covid-19, complix amb totes i
cadascuna de les condicions establides en l'Annex
III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control
Ambiental d'Activitats en la Comunitat
Valenciana, com a determinants de la inclusió
d'aquesta activitat en el règim d'Activitats
Innòcues.

Que la actividad de reparto a domicilio o
recogida en local que voy a realizar durante la
vigencia de la situación de crisis sanitaria Covid19, cumple con todas y cada una de las
condiciones establecidas en el Anexo III de la
Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Prevención, Calidad y Control Ambiental de
actividades en la Comunitat Valenciana como
determinantes de la inclusión de dicha actividad
en el régimen de Actividades Inocuas.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals,
l'Ajuntament de Mutxamel vos informa que les dades personals obtingudes mitjançant aquest document/ imprés/ formulari
o altres que es puguen adjuntar, seran incorporades a un fitxer automatitzat per al seu tractament. Així mateix vos
informem que la recollida i tractament d'aquestes dades té com a finalitat l'adequada gestió de la vostra sol·licitud així com
la possibilitat d'oferir-vos informació sobre qüestions relacionades amb la formació, ocupació i la promoció empresarial en el
municipi de Mutxamel. D'acord amb el que es preveu en la citada Llei orgànica, podeu exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un escrit a l'Ajuntament de Mutxamel.

I per això

/ Y por eso

Sol·licite:
Que es tinga per efectuada aquesta
COMUNICACIÓ per a l'exercici de l'activitat
referida.

Solicita:
Que se tenga por efectuada la presente
COMUNICACIÓN para el ejercicio de la actividad
referida.

Conec que, en virtut de l'article 69 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, i de l'apartat 6 de l'article 73 de
l'esmentada Llei 6/2014, la falta de presentació
davant l'administració, així com la inexactitud,
falsedat o omissió, de caràcter essencial, en
qualsevol dada, manifestació o document que
s'acompanye o incorpore a la present
comunicació, determinarà la impossibilitat de
continuar amb l'exercici de l'activitat, sense
perjudici de les responsabilitats penals, civils o
administratives al fet que pertocara.

Conoce que, en virtud del artículo 69 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y del apartado 6 del artículo 73 de la
mencionada Ley 6/2014, la falta de
presentación ante la administración, así como la
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter
esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a la
presente comunicación, determinará la
imposibilidad de continuar con el ejercicio de la
actividad, sin perjuicio de las responsabilidades
penales, civiles o administrativas a que hubiere
lugar.

Declaración responsable de la persona solicitante. /Declaració responsable de la persona sol·licitant. La persona
solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio/en representación de la entidad
solicitante, declara bajo su responsabilidad:/ La persona sol·licitant, en plena possessió de la seua capacitat jurídica i
d'obrar, en nom propi/en representació de l'entitat sol·licitant, declara sota la seua responsabilitat: - Que cumple con
todas y cada una de las condiciones establecidas en el anexo III de la Ley 6/2014. Que compleix amb totes i cadascuna de
les condicions establides en l'annex III de la Llei 6/2014. - Que la recogida en el local se realizará previa cita, estando el
local cerrado al público para su consumo en el mismo o en la vía pública. /Que la recollida en el local es realitzarà prèvia
cita, estant el local tancat al públic per al seu consum en el mateix o en la via pública. - Que cumplirá con el horario
establecido en el DOGV de 5.01.2021, en el que se establece la libertar de circulación de las personas en horario nocturno
hasta las 22:00 h, debiendo cerrar con la antelación suficiente que le permita cumplir con lo establecido./Que complirà
amb l'horari establit en el DOGV de 5.01.2021, en el qual s'estableix la llibertar de circulació de les persones en horari
nocturn fins a les 22.00 h, havent de tancar amb l'antelació suficient que li permeta complir amb el que s'estableix.

Mutxamel,

de

de 2021

Signatura persona interesada
Firma del interesado

SR. ALCALDE-PRESIDENT AJUNTAMENT DE MUTXAMEL
Documents a aportar/ Documentos a aportar
- Fotocòpia del DNI/CIF de l’ interessat o representant, i poders del representant, si és el cas.
- Fotocopia del DNI/CIF del interesado o representante, y poderes del representante, en su caso.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals,
l'Ajuntament de Mutxamel vos informa que les dades personals obtingudes mitjançant aquest document/ imprés/ formulari
o altres que es puguen adjuntar, seran incorporades a un fitxer automatitzat per al seu tractament. Així mateix vos
informem que la recollida i tractament d'aquestes dades té com a finalitat l'adequada gestió de la vostra sol·licitud així com
la possibilitat d'oferir-vos informació sobre qüestions relacionades amb la formació, ocupació i la promoció empresarial en el
municipi de Mutxamel. D'acord amb el que es preveu en la citada Llei orgànica, podeu exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un escrit a l'Ajuntament de Mutxamel.

