REGISTRE D’ENTRADA
NÚM.____________________

Ajuntament d’Agramunt

DATA____________________

RÈGIM DE COMUNICACIÓ – Annex III (Llei 20/2009)
Dades del titular de l’activitat

Dades del representant

Nom/Empresa

Nom i cognoms

DNI/NIF empresa

DNI

Domicili Fiscal

Domicili

Codi Postal –

Codi Postal –

Població

Població

Telèfon

Telèfon

EXPOSO:
Que vull iniciar l’activitat de ________________________________________________________ al local situat
a __________________________________. L’esmentada activitat es troba compresa dins l'annex III de la Llei
20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, epígraf ________________, i que per al seu exercici
disposo de les autoritzacions requerides per la normativa vigent i em comprometo a mantenir-les durant el
període de temps inherent a l’exercici de l’activitat.
Que en data ______________ he obtingut la llicència urbanística per realitzar les obres i instal·lacions, les
quals s’han finalitzat en data _______________ .
Que sóc coneixedor que d'acord amb 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, les comunicacions prèvies permetran el
reconeixement o exercici d'un dret des del dia de la seva presentació, sens perjudici de les facultats de
comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les administracions públiques.
Així doncs, sóc coneixedor que, 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, els
mesuraments, les anàlisis i les comprovacions a que es refereixen els apartats de l’article 52, de la Llei
20/2009, sens perjudici que per a iniciar l’activitat s’ha de disposar dels títols administratius habilitants o
controls inicials que, d’acord amb la normativa sectorial no ambiental, són preceptius.
Adjunto, als efectes de donar compliment al règim de comunicació prèvia que és d’aplicació a l’activitat
esmentada, la documentació següent:
Projecte tècnic que contingui la descripció de l’activitat i l’afectació ambiental que pugui generar.
La certificació lliurada pel personal tècnic competent que acredita que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen
a l'estudi ambiental i al projecte o a la documentació tècnica presentats i que es compleixen tots els requisits
ambientals.
Declaració responsable en relació a la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen
cobertura a la responsabilitat ambiental de l’activitat, si és el cas.
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Declaració d’impacte ambiental de la Ponència Ambiental/Resolució del Departament de Medi Ambient
determinant que no procedeix sotmetre l’activitat referida a una avaluació d’impacte ambiental, si és el cas.
Declaració responsable del compliment de les condicions de seguretat en cas d'incendi.
Autorització d’abocament d’aigües residuals a la llera pública o al mar, si és el cas.
Fotocòpia del DNI del representat i NIF de l’empresa o DNI del titular de l’activitat.
Fotocòpia de l’escriptura de constitució en cas de que el titular sigui una societat.
Contracte d’arrendament del local o escriptura de propietat a nom del titular de l’activitat.
Fotocòpia de l’impost d’activitats econòmiques, conforme es troba donat d’alta a Hisenda per exercir
aquesta activitat.
Pla de dejeccions ramaderes informat pel departament competent, si és el cas.
Altres autoritzacions preceptives, segons la normativa sectorial.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Per això,

SOL·LICITO:
Que es tingui per realitzada la comunicació prèvia als efectes de l’article 71 bis de la Llei 30/1992 de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en relació amb els articles 51 a
53 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

El sol·licitant,

Agramunt, _____________________________

Alcalde de l’Ajuntament d’Agramunt

L’Ajuntament us informa que:
1.- Les dades facilitades per vostè en aquest formulari/sol·licitud/instància/etc. passaran a formar part dels fitxers
automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Agramunt i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions
pròpies en l’àmbit de les seves competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de
caràcter personal, vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància
presentada davant el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Agramunt.
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