DIR 3 de l'Entitat:
Codi SIA del Procediment:

L01070472

Instància General

Tipus de persona

Jurídica

NIF/CIF

Raó Social

B07643778

GABINET D'ANALISI AMBIENTAL I TERRITORIAL SL

Dades del representant
Tipus de persona NIF/CIF

Física

Nom

43199384W

AINA

Primer cognom

Segon cognom

SOLER

CRESPI

Poder de representació que ostenta

Certificat de persona física en representació de persona jurídica

Dades a l'efecte de notificacions
Mitjà de notificació

Electrònica

Correu electrònic

Mòbil

empresa@gaat.es

971227791

Exposa / Sol·licita
Exposa

s'adjunta LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA del PE BINIALI, documentació complementària a la instància realitzada amb número de
registre 2020-E-RE-59.

Sol·licita

Que s'adjunti la documentació a la instància 2020-E-RE-59, i es doni la tramitació pertinent de forma conjunta.

Documentació addicional
(*) En virtut de l'article 28.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els
interessats podran aportar qualsevol altre document que estimin convenient

Fitxer aportat

Fitxer aportat

Fitxer aportat

Nom del fitxer

PLÀNOLS INFORMACIÓ biniali
Nom del fitxer

PLÀNOLS ORDENACIÓ biniali
Nom del fitxer

servituds aeronàutiques Biniali

Validesa

Original
Validesa

Original
Validesa

Original

Descripció

plànols informació
Descripció

plànols ordenació
Descripció

servituds aeronàutiques
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Dades de l'interessat

Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades
He estat informat de què aquesta Entitat tractarà i guardar les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya per a la
realització d'actuacions administratives
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable

Ajuntament de Sencelles

Finalitat

Tramitar procediments i actuacions administratives.

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat.

Destinataris

Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a
tercers països.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional.

Informació
Addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça
https://sencelles.sedelectronica.es/privacy

Signatura
Data i hora d'autenticació

23/07/2020 09:41

Cognoms, Nom

SOLER CRESPI, AINA

NIF/CIF

43199384W

Proveïdor d'identitat

Cl@ve - Govern d'Espanya

Sistema d'identitat

Certificat reconegut de signatura

Tipus de certificat

Representant de persona jurídica

Nivell de seguretat

Mitjà

IP

83.40.86.148

Aneu sessió

00000xda192xx05ce4e97vd2rbesf0k5iyl6r0docbrahqx9bs
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Declaro que és cert el contingut d'aquest document i confirmo la meva voluntat de signar-ho

