Registre:

Pl. Major, núm. 11
08389 PALAFOLLS.
Telf.: 937620043
Fax: 937652071
palafolls@palafolls.cat
www.palafolls.cat

COMUNICACIÓ PRÈVIA :
LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL
AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS.
LLEI 11/2009, DE 6 DE JULIOL, DE REGULACIÓ ADMINISTRATIVA DELS
ESPECTACLES PÚBLICS I LES ACTIVITATS RECREATIVES.
En/Na _________________________________________________, major d’edat, amb
domicili al c/ __________________________________________ núm. __________ de
___________________Telf.: ________________ i amb NIF_______________, en nom
propi/en representació de _____________________________, amb NIF ___________,
davant l’Excm. Ajuntament de Palafolls COMPAREC I DIC:
1.- Que, de conformitat amb allò que disposa l’article 7.1 de la Llei 17/2009, de 23 de
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, poso en
coneixement d’aquest Ajuntament que es vol iniciar l’exercici d’una activitat de
_____________________________________________________, a ubicar al C/
_____________________________________________________, la qual es troba
classificada:
en el codi __________ de l’annex III de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats.
en la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives.
2.- Que, DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT, de conformitat amb el
que disposa l’article 71.bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la
Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva
adaptació a la Llei 17/2009:
a.- Que compleixo amb tots els requisits establerts en la normativa vigent per a
l’exercici de l’activitat descrita en el paràgraf 1 i disposo de la documentació que
així ho acredita.
b.- Que em comprometo a mantenir el seu compliment durant tot el període de
temps en què exerceixi l’activitat esmentada en el paràgraf 1.
c.- (Si actua en nom de persona jurídica o de qualsevol altra persona) que
legalment pot fer-ho i que disposa de la documentació que ho acredita.

d.- (Si el peticionari és de nacionalitat estrangera) que disposa del permís de
residència/treball corresponent.
3.- Que als efectes que es tingui per complert el tràmit de comunicació prèvia,
mitjançant la present COMUNICO a l’Ajuntament de Palafolls que, a partir del dia
____de __________________ de 20_____ s’iniciarà l’exercici de l’activitat esmentada
en el paràgraf 1, la qual, d’acord amb l’informe urbanístic de data ___/___/______,
núm. d’expedient _______/_________, és compatible urbanísticament.
Per això, adjunto la següent documentació, (marcar amb una X i assenyalar/omplir el
què s’escaigui):
INFORME URBANÍSTIC obtingut abans de formalitzar la Comunicació
Prèvia Ambiental quan es vol utilitzar per un ús concret edificacions
existents construïdes sense un ús específic.
PROJECTE
redactat
i
signat
pel
Sr./per
la
Sra.
_________________________ tècnic/a titulat/da competent, amb
titulació de ___________________________ col·legiat/da núm.
____________________ Visat núm. ____________________ de data
____________________, del Col·legi ___________________________.
CERTIFICAT VISAT del tècnic director conforme l’activitat i les
instal·lacions s’adeqüen a l’estudi ambiental i al projecte presentat i que
es compleixen tots els requisits ambientals, de protecció contra la
contaminació acústica i tota la normativa d’aplicació.
Escriptures de propietat o contracte de lloguer de l’immoble.
JUSTIFICANT d’haver satisfet la taxa.
Si correspon, marcar el què s’escaigui:
DOCUMENTACIÓ acreditativa de la legalització de les instal·lacions
sotmeses a reglamentació específica (electricitat, gas, etc.).
CERTIFICAT d’instal·lació d’equip de protecció contra incendis, signat
per un instal·lador autoritzat, i contracte de manteniment.
CERTIFICACIÓ acreditativa de no superar els valors límit d’immissió
acústica segons normativa d’aplicació.
DECLARACIÓ RESPONSABLE en matèria de salut alimentària.
REGISTRE SANITARI del Departament de Salut, o, com a mínim,
sol·licitud amb número i data d’entrada.
DOCUMENTACIÓ relativa a la gestió de residus.
PERMÍS d’abocament, o, com a mínim sol·licitud amb número i data
d’entrada a l’organisme competent.

PERMÍS de l’ACA, si l’aigua procedeix d’un pou, o, com a mínim
sol·licitud amb número i data d’entrada a l’organisme competent.
ASSEGURANÇA que cobreixi la responsabilitat civil, i rebut de
pagament (per a totes les activitats amb públic).
PERMISOS d’altres organismes o administracions que correspongui.
CERTIFICACIÓ lliurada per una entitat col·laboradora de
l’Administració, d’acord amb l’article 52.4 de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
INFORME FAVORABLE del Servei de Prevenció d’Incendis de la
Generalitat per a les activitats incloses en els annexos 1 i 2 de la Llei
3/2010.
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 annexos 1 i 2 de la Llei
3/2010.
PLA DE GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES, redactat per
l’enginyer/a/tècnic/a, Sr./Sra. ___________________________ en data
______________.
ALTRES (els que sigui exigibles d’acord amb l’activitat sol·licitada).
4.- Que s’han executat les obres d e construcció, adaptació o reforma del local de
conformitat amb (marcar amb una X i assenyalar/omplir el què s’escaigui):
Llicència d’obres núm.____/_____,data de concessió: ___/___/_______.
Comunicació d’obres de data ____/_____/_________ i número d’entrada
al registre de l’Ajuntament __________/_______.
Que no ha calgut la realització de cap obra.
5.- Que estic assabentat que la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter
essencial, de qualsevol dada, manifestació o document que s’acompanya/s’ha
d’acompanyar o s’incorpora/s’ha d’incorporar a aquesta comunicació prèvia,
determinarà l’obligació de paralitzar l’activitat, des del moment en què es tingui
constància d’aquests fets, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o
administratives que se’n derivin.
Tot això sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que
té atribuït l’Ajuntament de Palafolls, d’acord amb la normativa vigent.
A Palafolls, el ________, de ________________ de 20_____.
Signat:

D’acord amb allò que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal,
us comuniquem que les dades que es sol·liciten en aquesta instància, s’incorporen als fitxers automatitzats
propietat de l’Ajuntament de Palafolls. Les dades seran utilitzades per a la gestió d’aquest Ajuntament i
les cessions de les mateixes ho seran a les administracions públiques, persones o entitats, les quals de
conformitat amb les vigents disposicions, hagin de tenir-ne coneixement. Així mateix, us informem de la
possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició, en els termes inclosos
a la legislació vigent, mitjançant un escrit adreçat a l’ALCALDE – PRESIDENT de l’Ajuntament prèvia
acreditació de la identitat.

EXCM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS

