
Nom comercial

Estudi d'impacte acústic, d'acord amb el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, en cas de tractar-se d'activitats  susceptibles de
generar sorolls o vibracions.

Llicència d'obres, o bé,  en el supòsit   que no fos necessàri  a, per  als casos en que es vulgui realitzar un canvi d'ús del local o que en
aquest no hi haguès una activitat anterior es sol·licitarà l'informe urbanístic de l'article 60 de la Llei 20/2009, de Prevenció i control
ambiental de les activitats.

   Faset, de de 201

EL/LA SOL·LICITANT EL/LA REPRESENTANT

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

DOCUMENTACIÓ:

Nom i cognoms o raó social NIF/CIF

NIF/CIFNom representant

Adreça de notificació Població

CP Telèfon Fax Correu electrònic

Correu postal Telèfon Fax Correu electrònicDesitjo rebre notificació per:

Adreça

Telèfon Correu electrònicFax

Activitat principal

DADES DEL SOL·LICITANT:

DADES DE L'ACTIVITAT:

Tipus 7.  RÈGIM DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
   RÈGIM D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA I CLASSIFICACIÓ D'ACTIVITATS

Accepto les condicions de notificació electròniques incloses en aquest formulari (*)

Declació responsable on el titular de l'activitat compleix amb els requisits establerts en al normativa vigent



* CONDICIONS D'ACCEPTACIÓ  PER REBRE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

L'acceptació d'aquestes condicions comportarà el consentiment de l'interessat per rebre per mitjans electrònics qualsevol notificació amb 
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 identif
autenticació de l'interessat mitjançant signatura electrònica generada per algun dels certificats electrònics reconeguts per l'Agència Cata
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 no
sempre que l'interessat hagi indicat a la sol·licitud una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil per rebre infor
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 
dipòsit de la notificació sense que s'accedeixi al seu contingut, aquesta es considerarà rebutjada i per tant es tindrà per efectuat el tràm
continuarà el procediment


EL/LA SOL·LICITANT
EL/LA REPRESENTANT
LA PRESENTACIÓ D'AQUESTA COMUNICACIÓ S'HA DE FORMALITZAR UN COP ACABADES LE OBRES I LES INSTAL.LACIONS  
DOCUMENTACIÓ:
Desitjo rebre notificació per:
DADES DEL SOL·LICITANT:
DADES DE L'ACTIVITAT:
 
Tipus 7.  RÈGIM DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
   RÈGIM D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA I CLASSIFICACIÓ D'ACTIVITATS    
 
* CONDICIONS D'ACCEPTACIÓ  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
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