Comunicació prèvia no substancial d’una activitat amb efectes sobre les persones o
el medi ambient

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:
Activitat principal:
Codi CCAE:
Activitats secundàries (descripció):
Emplaçament (carrer, núm.):
Referència cadastral (20 dígits):
Telèfon:

Adreça electrònica:

Continua al darrere
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Documentació que aporta la persona sol·licitant


Projecte tècnic signat per un tècnic competent (format en PDF i signat digitalment) (s’ha de presentar,

per separat, la part descriptiva de la documentació gràfica)













Certificat del tècnic competent responsable de la posada en funcionament de l’activitat
(format en PDF i signat digitalment)
Documentació tècnica, presentada en forma de memòria o estudi ambiental requerida per la normativa
sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determini la
normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de
l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.
Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis i el certificat de l’acte
de comprovació favorable en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la
Llei 3/2010.
Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora
de l’Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics municipal.
Certificat del tècnic responsable de la instal·lació que es compleixen els requisits i les condicions de
prevenció i de seguretat en matèria d’incendis exigides per les normes reguladores de les activitats
recreatives i els espectacles públics i per la resta de normes d’aplicació.
Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei
191/2011 (si escau).
Còpia del rebut vigent de l’assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s’indiquen
al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.
Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat es consideri de risc important
en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010.
Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament dels béns de domini
públic no municipal, si escau.
Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública, només en el cas que no estiguin
connectades al sistema públic de sanejament.
Altra documentació:

Documentació de què disposa l’Ajuntament





Llicència o comunicació prèvia relativa a l’exercici de l’activitat
Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis
Llicència o comunicació prèvia d’obres (si és el cas).
Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic
municipal (per exemple, guals, terrasses, etc.), si és el cas.
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Declaro responsablement
-

-

-

-

Que es realitzarà una modificació no substancial consistent en
en l’activitat identificada en aquesta comunicació, la qual s’està exercint sota l’empara del corresponent
i vigent títol d’intervenció legalment requerit.
Que, d’acord amb el disposat a l’article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, he de comunicar a
l’Ajuntament l’esmentada modificació no substancial de l’activitat i, per tal de poder-la dur a terme,
compleixo els requisits establerts per la normativa vigent, disposo de la documentació acreditativa
corresponent i em comprometo a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.
Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per tramitar aquesta
sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
Que les dades consignades en aquesta comunicació són certes, així com tota la documentació que
s’adjunta, i que estic obligat a comunicar qualsevol nova variació que pugui produir-se d’ara en
endavant.
Que disposo de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la
responsabilitat de l’activitat, si escau.

Data i signatura

Efectes de la presentació de la comunicació prèvia




Formalitzada aquesta comunicació de modificació no substancial, la modificació es podrà dur a terme si l’òrgan ambiental la
considera no substancial o bé no manifesta el contrari en el termini d’un mes.
La modificació no substancial es durà a terme sota l’exclusiva responsabilitat de la persona titular i sense perjudici d’haver de
disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb la normativa sectorial, siguin preceptius.
Aquesta comunicació prèvia no atorga a la persona o empresa titular 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.
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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.

