COMUNICACIÓ PRÈVIA PER A L’EXERCICI
D’UNA ACTIVITAT DE BAIX RISC.
DADES DEL COMUNICANT:
Nom i cognoms:..........................................................................................................................
Adreça:.....................................................................de ..............................CP .........................
DNI.:..................................Tel.:.................................c/e:............................................................

DADES DEL REPRESENTANT:
Nom i cognoms:..........................................................................................................................
Adreça:.................................................................. de ...............................CP ..........................
DNI.:..................................Tel.:.................................c/e:............................................................

DADES DE LA NOTIFICACIÓ:
PERSONA A NOTIFICAR
Sol.licitant
Representant

MITJÀ PREFERENT DE NOTIFICACIÓ
Notificació postal
Notificació electrònica

COMUNICA

PRIMER.- Que les dades contingudes en aquest document són certes, i accepto que la seva
inexactitud, falsedat o omissió comportarà la impossibilitat de continuar amb l’activitat sens
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives, així com la instrucció del
corresponent expedient sancionador, quan s’escaigui.
SEGON.- Que es disposa a exercir l’activitat de/d’ ..................................................................,
codi ..................... (descripció detallada de l’activitat que s’exercirà, indicant codi corresponent,
d’entre les incloses en l’annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica), que es desenvoluparà en l’/el (establiment/local) situat a

...................................................................................................,
......................................................, d’aquesta localitat.

amb referència cadastral

TERCER.- Que, de conformitat amb allò que estableix l’article 13 de la Llei 16/2015 de 21 de
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, i 36 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, es
comunica a aquest Ajuntament l’inici de l’exercici de l’activitat descrita en data
.................................
QUART.- Que l’activitat a desenvolupar descrita a l’apartat segon és conforme al règim
urbanístic del sòl vigent en el municipi.

CINQUÈ.- Que compleix amb tots els requisits exigits per les normatives vigents per a
l’exercici de l’activitat esmentada (ambientals, protecció de la salut, instal·lacions industrials i
prevenció i seguretat en matèria d’incendis), per a la justificació de la qual s’adjunta la
documentació següent:
-

Projecte
tècnic
signat
per
...............................................
(titulació)
Sr.
........................................................................ (nom i cognoms), col·legiat núm.
............................ justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa
vigent per accedir a l’exercici de l’activitat.

-

Certificat
tècnic
signat
per
...............................................
(titulació)
Sr.
.......................................................................... (nom i cognoms), col·legiat núm.
.......................... responsable de la posada en funcionament de l’activitat.

-

Certificat
tècnic
signat
per
.............................................
(titulació)
Sr.
.......................................................................... (nom i cognoms), col·legiat núm.
........................... d’adequació de l’establiment a les mesures de prevenció i seguretat
en matèria d’incendis.

I que es compromet al manteniment dels mateixos durant el període d’exercici de l’activitat i
a comunicar qualsevol modificació que s’hi realitzi, així com el canvi de titularitat o el
cessament.
SISÈ.- Que disposa de la documentació següent:
-

Assegurança que cobreix la responsabilitat civil per l’exercici de l’activitat.

-

Escriptura de propietat o contracte de lloguer del local.

-

Totes les autoritzacions/controls sectorials preceptives per l’exercici de l’activitat.

-

Contractes reglamentaris pel manteniment de les instal·lacions (incendis i
industrials).

SETÈ.- Estic informat que d’administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives
al compliment de les dades facilitades i declarades i a la tinença de la corresponent
documentació.

Bordils, .............. de/d’................................. de 2016.

Signatura del comunicant,

(IL.LM) SR. ALCALDE –PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE BORDILS

Les dades personals que ens proporciona s’incorporaran al fitxer Registre de documents creat per
l’Ajuntament de Bordils per a deixar constància de l’entrada i sortida de documents a efectes legals i
seguiment d’actuacions. Podran ser cedides a altres administracions públiques per a garantir la
intercomunicació i coordinació de registres. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés,
rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se a l’Ajuntament (Plaça Onze de setembre
núm. 1, tel. 972.49.00.03).

