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ANNEX V-C-3 

QÜESTIONARI ANÀLISI PRÈVIA:   

TURISME DE LA NATURA 

TURISME ACTIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data presentació (a omplir per VAERSA):   
 

Titular de l’activitat  
 

Representant legal 
 

Firma i encuny de l’empresa 

 
 
 

El peticionari és responsable de la veracitat de la informació proporcionada. 
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Productes turístics per als que se sol�licita la certificació:  
 
 
 
 

1. Dades de l’empresa 
 

1.1 Empresa - Raó Social:  

  Nom Comercial:  

 
1.2 NIF/CIF:  
 
1.3 Adreça social:  
 

Adreça:  
 
Població:     C.P:  

Província:      Parc Natural: 

 
1.4 Telèfon/Fax:     Mòbil:  
 
1.5 Persona responsable: 
 
1.6 Correu Electrònic:     Web:  
 
1.7 ¿Ha tingut algun assessorament o ajuda externa? ¿Quin?  
 
 

2. Dades del centre de treball   
 
2.1 Adreça:  

Població:     C.P:  
 Província: 
 
2.2 Telèfon /Fax:     Mòbil:  
 
2.3 Persona de contacte:  
Telèfon:       Mòbil:  
Correu Electrònic:      

2.4 Activitats principals del centre (indicar CNAE):  

 
 
2.5 Personal del centre (NOMBRE DE PERSONES): ______   

2.6 Adjuntar Pla de Situació del centre indicant una ruta d’arribada al mateix. (**) 

2.7 Autoritzacions sectorials (Relacionar les obtingudes i les sol�licitades):  
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3. Dades de les instal�lacions 

 
3.1 Instal�lacions del centre (relacionar les principals): 
 
 
 
 

4. Dades dels productes 

4.1 Servici de Turisme Actiu prestat (relacionar) 

 
 
 

4.2  Projecte activitat de Turisme Actiu. Adjuntar annex.  

 
 

4.3 Està inscrit en el Registre General d’Empreses, Establiments i Professions Turístiques de 
la Comunitat Valenciana com a Empresa Turística de Servicis Complementaris   Sí    

No 

 

En cas afirmatiu, indicar NÚM. de Registre  ________________ 

   
 

5. Dades de la qualitat 
 
5.1  Especificacions de qualitat dels productes (indicar les definides 
documentalment): 
 
 
 
 

5.2  Procediments de gestió i control de la qualitat relatius als productes (relacionar 
els documentats i adjuntar còpia dels mateixos): 

 
 
 

5.3 Persona/es que realitzaran els mòduls formatius en relació a la marca. 

Nom i cognoms: 

Telèfon/Fax:     Mòbil:  

Mail:       

Formació: 

 
6. Dades mediambientals 
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6.1 Procediments mediambientals d’operació i inspecció, relatius a emissions, 
abocaments, residus i riscos (relacionar els documentats i adjuntar còpia dels 
mateixos): 

 
 
 
 

6.2 Objectius mediambientals (relacionar els establits):  

 

Hi ha un programa per al compliment dels objectius?   Sí 
 No 

Estan definides les metes intermèdies i els responsables del seu compliment? Sí 
No 
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