
1 Activitats no incloses a les següents lleis: Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activ
dels espectacles públics i les activitats recreatives. Llei 16/2009 de 22 de juliol de centres de culte. Decret  164/2010 del 9 de novembre, de regulació dels
habitatges d’ús turístic.  

 

 DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACTIVITATS INNÒCUES
 

Titular (Cognoms, nom / Denominació social):   

Tipus via:  Nom via:   

Núm.: Esc.: 

Municipi: 

Telèfon ℡ : Mòbil �: 

Representant legal. (A dministrador

Nom (Cognoms, nom): 

Tipus via: Nom via: 

Núm.: Esc.: 

Municipi: 

Telèfon ℡ : Mòbil � : 

Dades de l’establiment 

Nom comercial: 

Referència cadastral: 

Tipus via: Nom via: 

Núm.: Esc.: 

Municipi: Molins de Rei 

Telèfon ℡ : Telèfon mòbil �

Activitat principal (Descripció):  

 

Altres Activitats / Activitats secundaries 

 

 

 

 

 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I PROMOCIÓ ESTRATÈGICA LOCAL

1 Activitats no incloses a les següents lleis: Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activ
tivitats recreatives. Llei 16/2009 de 22 de juliol de centres de culte. Decret  164/2010 del 9 de novembre, de regulació dels

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACTIVITATS INNÒCUES 1 

Pis: Porta: 

CP � :

E-mail @ : Web �

dministrador /Apoderat en cas de societats) 

Pis: Porta: 

CP � : 

Fax � : E-mail @ : 

Pis: Porta: 

CP � : 

: Fax � : E-mail @ : 

s secundaries (Descripció):  

DESENVOLUPAMENT I PROMOCIÓ ESTRATÈGICA LOCAL 
NEGOCIAT D’EMPRESA 

Plaça Mercat, 5-6, 1er 
Tel. 93 680 02 97 

1 Activitats no incloses a les següents lleis: Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, la Llei 11/2009 de 6 de juliol 
tivitats recreatives. Llei 16/2009 de 22 de juliol de centres de culte. Decret  164/2010 del 9 de novembre, de regulació dels 

NIF/CIF: 

Apt. corr.: 

: 

� : 

NIF: 

Apt. corr.: 

Apt. corr.: 



2. Autorització d’abocament d’aigües residuals. Autorització sanitària o autorització d’establiments comercials. Altres autoritzacions.  

3.Pot ser realitzat pel titular.  

 

 

 

 

DECLARO RESPONSABLEMENT  

 Que l’activitat es troba en funcionament des de l’any __________________. 

 Que l’activitat i les instal·lacions donen compliment a la normativa d’aplicació, i si s’escau, s’han esmenat les 
deficiències. 

 Que l’activitat es troba donada d’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques. 

 Que es disposa de les autoritzacions sectorials necessàries2      

 Que estic informat del següent: 

La presentació d’una comunicació prèvia o declaració responsable amb alg una inexactitud, falsedat o 
omissió de caràcter essencial o en qualsevol dels d ocuments que les acompanyen  no és jurídicament 
eficaç i comporta l’obligació de paralitzar l’activ itat sens perjudici de les responsabilitats penals,  civils o 
administratives de les quals s’hagués de respondre.   

La presentació d’una comunicació prèvia o declaraci ó responsable de qualsevol activitat que sigui no 
admissible urbanísticament d’acord amb el planejame nt urbanístic d’aplicació, s’entendrà com denegada i 
no es podrà exercir. 

Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’ac tivitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabil itat de 
les persones titulars que hagin lliurat la comunica ció, sense perjudici que per iniciar l’activitat s’ ha de 
disposar dels títols administratius habilitants o c ontrols inicials que, d’acord amb la normativa sect orial, 
són preceptius. 

La comunicació no atorga, a la persona o l’empresa titulars de l’activitat, facultats sobre el domini públic, 
el servei públic o els béns col·lectius ni dóna cob ertura a efectes contraris a l’ordenament vigent.  

Que presento la DOCUMENTACIÓ següent: 

 Autorització d’ús provisional en cas que l’activitat estigui afectada urbanísticament.  

 Plànol a escala o Croquis acotat de l’estat actual de l’establiment, signat pel titular. 3 

 Qüestionari de l’activitat degudament omplert.  

 Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat. 

 �    ............................................................................................................................................. 

 

Signatura 

 

 

A .......................... el .........  de .................................. de 20...... 

 
Excm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Molins de Rei 
 
Us informem que les  dades facilitades seran incorp orades a la base de dades de l’Àrea de Desenvolupam ent i Promoció Estratègica Local 
(DIPEL) de l’Ajuntament de Molins de Rei. Igualment  autoritzeu que les esmentades dades siguin tractad es en informes o estudis que realitzi 
l’Àrea de DIPEL de l’Ajuntament, que us sigui trame sa informació sobre els serveis, projectes i actuac ions oferts i/o impulsats per l’Àrea de 
DIPEL de l’Ajuntament, així com tota aquella inform ació que des de l’Àrea de DIPEL de l’Ajuntament con siderem pugui ser del seu interès. L’ 
ens responsable del fitxer és l’Ajuntament de Molin s de Rei i l’adreça en la qual  podeu exercir els d rets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició és  Pl. del Mercat, 5-6, 08750 Molins de R ei.  

 


