Sol·licitud d’informe previ en matèria d’incendis
Escriviu les dades de la persona física o jurídica que formula la sol·licitud i del seu representant, si escau, i aporteu en
aquest cas el corresponent document de representació.

Sol·licitant
Nom i cognoms o raó social:
NIF:
Representant
Nom i cognoms:
NIF:
Notificacions
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:




Notificació en paper:
A l’atenció de:
Adreça:
CP:
Municipi:
Notificació electrònica: a la meva bústia electrònica, accessible des de https://seuelectronica.vic.cat.

Avís de notificació
D’acord amb la normativa vigent, AUTORITZO l’Ajuntament de Vic que m’enviï avisos per informar-me de
les notificacions pendents de recollir en relació amb aquesta sol·licitud:
 Al telèfon mòbil:
 A l’adreça de correu electrònic:
Dades de l’establiment/activitat
Nom comercial:
Referència cadastral (20 dígits):
Adreça:
Telèfon:
Adreça electrònica:
Activitat principal:
Codi CCAE:
Codi IAE:
Altres activitats/activitats secundàries (descripció):

Documentació que aporta la persona sol·licitant





Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya)
Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya)
Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria
d’incendis
Altra documentació:

Continua al darrere
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Declaro responsablement
Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a tramitar aquesta
sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Sol·licito
Que es tingui per presentada aquesta sol·licitud i que l’Ajuntament la remeti a la Generalitat per a l’emissió
del corresponent informe previ en matèria d’incendis.

Data i signatura
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EXCM. SR/A. ALCALDE/ESSA DE L’AJUNTAMENT DE VIC
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals
s’incorporaran a un fitxer automatitzat, responsabilitat de l’Ajuntament de Vic, per donar resposta a la sol·licitud que heu presentat. També podeu
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita amb la
fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si escau, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (carrer de la Ciutat, 1, o carrer del Virrei Avilés, 34, de
Vic), o bé mitjançant el formulari electrònic que trobareu a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament: https://seuelectronica.vic.cat.

