Tipus 4. RÈGIM DE COMUNICACIÓ - Annex III

RÈGIM D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA I CLASSIFICACIÓ D'ACTIVITATS
DADES DEL SOL·LICITANT:

Nom i cognoms o raó social

NIF/CIF

Nom representant

NIF/CIF

Adreça de notificació
CP

Població

Telèfon

Fax

Desitjo rebre notificació per:

Correu postal

Correu electrònic
Telèfon

Fax

Correu electrònic

Accepto les condicions de notificació electròniques incloses en aquest formulari (*)
DADES DE L'ACTIVITAT:

Nom comercial
Adreça
Telèfon

Fax

Correu electrònic

Activitat principal

DOCUMENTACIÓ:

2 Projectes Tècnics de l'activitat amb memòria ambiental realitzat pel tècnic/a competent en la matèria, haurà de tipificar i ha de
contenir les dades i requisits de la normativa específica sobre edificació, prevenció i control ambiental que siguin d'aplicació als
projectes constructius i d'activitats, prevenció i seguretat en cas d'incendi i, si s'escau, els relatius al sistema de control automàtic
d'aforament i la seva instal·lació. També caldrà donar compliment del que disposa l'article 2.2 de l'Ordenança municipal reguladora
d'obertura d'establiments i control d'instal.lacions
Es farà servir, en tot cas, la norma UNE 157001:2002 'Criterios generales para la elaboración de proyectos'.
Tota la informació aportada es presentarà en suport informàtic en format editable.
2 Estudi dimpacte ambiental del porjecte, que ha de contenir, com a mínim, la informació que es detalla en l'article 18 de la llei
20/2009, Prevenció i control ambiental de les activitats, signat pel tècnic/a competent, sempre i quan la consulta prèvia realitzada a
l'Administracio (l'OGAU) sigui favorable.
2 Projectes tècnics de prevenció i extinció d'incendis signat pel tècnic/a competent amb el contingut definit pel Departament
d'Interior de la Generalitat, en el cas de ser preceptiu segons llei 3/2010 Prevenció i seguretat en matèria d¡incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
Certificació lliurada pel tècnic competent, si s'escau, ha d'ésser el director/a de l'execució del projecte que acrediti que l'activitat i les
instal·lacions s'adeqüen a l'estudi ambiental i al projecte o la documentació tècnica presentats i que es compleixen tots els requisits
ambientals.

Altres supòsits:
En cas d'utilitzar per a un ús concret edificacions existents construïdes sense ús específic, cal un informe previ favorable de
compatibilitat urbanística de l'ajuntament.
En els casos que es determini per reglament, atenent la necessitat de comprovar emissions de l'activitat a l'atmosfera, com ara
sorolls, vibracions, lluminositat i d'altres, i a l'aigua, o la caracterítzació de determinats residus, cal acompanyar també la
comunicació d'una certificació lliurada per una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental.

LA PRESENTACIÓ D'AQUEST A COMUNICACIÓ S'HA DE FORMALITZAR UN COP ACABADES LES OBRES I LES INSTAL.LACIONS

Altres supòsits:
En el cas que l'activitat inclogui abocament d'aigües residuals a la llera pública, resta sotmesa al règim d'autorització d'abocaments
En el cas que es determini caldrà l'autoritzaciód el Departament de Salut de la Genralitat de Catalunya.

Falset,

de

de 201

EL/LA SOL·LICITANT

* CONDICIONS D'ACCEPTACIÓ

EL/LA REPRESENTANT

PER REBRE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

L'acceptació d'aquestes condicions comportarà el consentiment de l'interessat per rebre per mitjans electrònics qualsevol notificació amb
efectes jurídics que es pugui derivar d'aquest procediment.
Les notificacions electròniques es dipositaran a la seu electrònica d'aquest ajuntament. Per a l'accés al seu contingut caldrà la identificació i
autenticació de l'interessat mitjançant signatura electrònica generada per algun dels certificats electrònics reconeguts per l'Agència Catalana
de Certificació amb un nivell 3 o superior
El sistema de notificacions electròniques adreçarà a l'interessat correus electrònics i/o missatges SMS informant-lo del dipòsit de la notificació,
sempre que l'interessat hagi indicat a la sol·licitud una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil per rebre informacions
relacionades amb la sol·licitud.
De conformitat amb l'article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, transcorreguts 10 dies
des del dipòsit de la notificació sense que s'accedeixi al seu contingut, aquesta es considerarà rebutjada i per tant es tindrà per efectuat el
tràmit i es continuarà el procediment

