ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I PROMOCIÓ ESTRATÈGICA LOCAL
NEGOCIAT D’EMPRESA
Plaça Mercat, 5-6, 1er
Tel. 93 680 02 97

COMUNICACIÓ PRÈVIA I DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACTIVITATS INNÒCUES1
Titular (Cognoms, nom / Denominació social):
Tipus via:

Nom via:

Núm.:

Esc.:

NIF/CIF:

Pis:

Porta:

Apt. corr.:

CP  :

Municipi:
Telèfon ℡ :

Web  :

E-mail @ :

Representant legal. Adreça als efectes de notificacions
Nom (Cognoms, nom):

NIF:

Tipus via:

Nom via:

Núm.:

Esc.:

Pis:

Porta:

Apt. corr.:

CP  :

Municipi:
Telèfon ℡ :

Telèfon mòbil  :

Fax  :

E-mail @ :

Dades de l’establiment
Nom comercial:
Referència cadastral:
Tipus via:

Nom via:

Núm.:

Esc.:

Pis:

Porta:
CP  :

Municipi: Molins de Rei
Telèfon ℡ :

Apt. corr.:

Telèfon mòbil :

Fax  :

E-mail @ :

Activitat principal (Descripció):

Altres Activitats / Activitats secundaries (Descripció):

Activitat sotmesa a control preventiu de la Generalitat segons Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en
matèria d’incendis en establiments, infraestructures i edificis (Annex I, II) :
Sí
No

COMUNICO
Inici de nova activitat
Modificació no substancial activitat

1

Activitats no incloses a les següents lleis: Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, Llei 11/2009, de 6 de juliol,
dels espectacles públics i les activitats recreatives, Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte, Decret 164/2010 de 9 de novembre, de regulació dels
habitatges d’ús turístic.

DECLARO RESPONSABLEMENT
En l’establiment s’han realitzat les obres i instal·lacions necessàries, emparades per llicència urbanística núm. _______,
concedida en data _________ / en la comunicació d’obres amb registre d’entrada núm. __________:
Obres majors

Obres menors

Instal·lació rètol

Altres, especificar:

En l’establiment no s’han realitzat obres ni instal·lacions subjectes a llicència urbanística, però aquesta és compatible amb
l’ordenament urbanístic, segons l’informe urbanístic de data ________.2
Que es disposa de les autoritzacions sectorials necessàries3.
Que el contingut de la documentació presentada en suport electrònic coincideix amb el suport paper
Que estic informat del següent:
La presentació d’una comunicació prèvia o declaració responsable amb alguna inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial o en
qualsevol dels documents que les acompanyen no és jurídicament eficaç i comporta l’obligació de paralitzar l’activitat sens perjudici de
les responsabilitats penals, civils o administratives de les quals s’hagués de respondre.
La presentació d’una comunicació prèvia o declaració responsable de qualsevol activitat qeu sigui no admissible urbanísticament
d’acord amb el planejament urbanístic d’aplicació, s’entendrà com denegada i no es podrà exercir.
Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques
que hagin lliurat les certificacions favorables, sense perjudici que per iniciar l’activitat s’ha de disposar dels títols administratius
habilitants o controls inicials que, d’acord amb la normativa sectorial, 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 cobertura a efectes contraris a l’ordenament vigent.

Que presento la DOCUMENTACIÓ següent:
Documentació acreditativa de la representació, si s’escau
Projecte bàsic i/o memòria ambiental, signat per un tècnic competent (2 exemplars).
Certificació FAVORABLE, emesa pel tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, que acredita que l’activitat i les
instal·lacions s’adeqüen al projecte o memòria ambiental o documentació tècnica presentada, així com el compliment dels
requisits ambientals.
Certificació FAVORABLE, emesa per entitat col·laboradora de l’administració, en virtut de la incidència específica de l’activitat en
el medi ambient (emissions a l’atmosfera, sorolls, vibracions, lluminositat, aigües residuals, caracterització de determinats
residus, instal·lacions de radiocomunicació), d’acord amb el desenvolupament reglamentari de la Llei 20/2009, que acredita que
es compleixen els requeriments, les emissions i les condicions tècniques determinades per la normativa.
Declaració del tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, on constin les seves dades, que és competent per raó
de matèria, que no està inhabilitat.
Declaració de coincidència de la documentació presentada en suport electrònic i en suport paper.
Certificat FAVORABLE de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, d’acord amb la Llei 3/2010.
Qüestionari de l’activitat degudament omplert.
Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa municipal corresponent.
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
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de proteccio de dades de caràcter personal, us comuniquem que les vostres dades seran
incorporades a un fitxer propietat de l’Ajuntament de Molins de Rei. La finalitat de la qual és la gestió dels expedients d’activitats sotmesos a
règim d’intervenció administrativa. Podeu exercir els drets d’accès, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit al Registre General de
l’Ajuntament de Molins de Rei, adreça Plaça Catalunya 1, adjuntant còpia del document d’identitat.

2

Si l’activitat s’implanta en edificacions existents construïdes sense ús específic, cal un informe previ favorable de compatibilitat urbanística de l’Ajuntament. En cas
l’ajuntament no hagi lliurat l’informe urbanístic en el termini de 20 dies de la data de sol·licitud, es pot procedir a formalitzar la comunicació i es pot justificar aportant
còpia de la sol·licitud d’informe urbanístic.
3
Autorització d’abocaments d’aigües residuals, Autorització sanitària o Autorització d’establiments comercials.

