DECLARACIÓ RESPONSABLE I
COMUNICACIÓ PER L’EXERCICI D’ACTIVITAT DE L’ANNEX III
DADES DEL SOL·LICITANT
COGNOMS I NOM:.................................................................................DNI:...........................................................
CARRER:................................................................NÚM.:.........ESC.:............PIS:..........PORTA:............................
.......
MUNICIPI:...............................................................C.P.:.............TELÈFON:............................................................
....
EMAIL:.......................................................................................................................................................................
ACTUANT:
__ NOM PROPI
__ EN REPRESENTACIÓ DE:.....................................................................NIF:.......................................................
CARRER:...............................................................NÚM:........ESC.:...........PIS:.........PORTA:................................
MUNICIPI:.............................. ...............................C.P.
TELÈFON:................................................................

EXPOSA
TIPUS D’ACTIVITAT:..............................................................................................................................................
CARRER:...........................................................................NÚM:.........ESC.:............PIS:........PORTA:.................
REFERÈNCIA CADASTRAL:............................................... . SUPERFÍCIE TOTAL:
HORARI DE FUNCIONAMENT:........................................ . NOM COMERCIAL:...........................
__ TRASLLAT, ANTERIOR EMPLAÇAMENT: .........................................................................................................

COMUNICO que segons l’article 51 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de
les activitats, i havent finalitzat l’execució de les instal·lacions i/o els treballs d’adequació del local esmentat,
iniciarà l’exercici de l’activitat i posarà en funcionament les instal·lacions, la naturalesa i les característiques que
es descriuen en la documentació adjunta.

ACOMPANYO la documentació necessària que s’indica al revers d’aquesta instància.
DECLARO, sota la meva exclusiva responsabilitat:
-

D’acord amb la documentació aportada, l’activitat està inclosa dins l’Annex III.
L’activitat s’ajusta a les condicions tècniques i limitacions urbanístiques vigents i compleix amb tots
els requisits establerts a la normativa vigent que li és d’aplicació.
No s’han realitzat obres o que les obres realitzades gaudeixen de la llicència d’obres municipal.
Les instal·lacions sanitàries i elèctriques s’ajusten a la seva reglamentació específica i disposen
dels avals necessaris per al seu funcionament.
El titular es compromet a complir les obligacions derivades de la normativa sectorial aplicable.

La Bisbal d’Empordà,

de 20

Signatura del sol·licitant:

La Comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer informàtic de l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà. Així
mateix, aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest
motiu, poden exercir-ne el dret d’accés, modificació i cancel·lació, adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà o mitjançant l’adreça de correu electrònic
ajuntament@labisbal.cat

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
1.- Instància de Comunicació per l’exercici de l’activitat.
2.- Còpia DNI o NIF
3.- Si és societat, còpia de l’escriptura de constitució i escriptura de poders del representant legal
4.- Escriptura de propietat o contracte de lloguer
5.- Còpia alta de la declaració censal o alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques
6.- Justificant pagament de taxes
7.- Projecte bàsic amb memòria ambiental i memòria sanitària (si escau)
8.- Certificació lliurada pel tècnic competent, que acrediti que l’activitat i les instal·lacions compleixen
amb la normativa aplicable
9.- Informe urbanístic previ de compatibilitat, comunicació prèvia d’obres o llicència d’obres
10.- Informe favorable del Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat per a les activitats incloses
en els annexes 1 i 2 de la Llei 3/2010
11.- Acta de comprovació favorable emesa per una entitat col·laboradora de l’Administració en l’àmbit
de la prevenció i seguretat d’incendis, per a les activitats incloses en els annexes 1 i 2 de la Llei
3/2010
12.- Estudi acústic elaborat per un tècnic/a competent d’acord amb el Decret 176/2009, de 10 de
novembre
13.- Certificat de compatibilitat urbanística per edificis existents sense ús específic

Jo, …………………………………………,amb DNI………………………, autoritzo a què les dades de
caràcter personal recollides per mitjà de la documentació generada per la tramitació de la
comunicació d’obertura d’activitat quedin incorporades també als fitxers de l’àrea de Promoció de la
Ciutat per trametre informació d’interès pel teixit empresarial de la població i alhora realitzar accions
de comunicació, distribució, difusió i publicitat d’aquestes en publicacions i a internet o altres xarxes.
Les dades seran tractades en compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal.

Signatura,

La Bisbal d’Empordà,

de 20

