
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICACIÓ PRÈVIA 
 
SOL·LICITANT: 
 
Nom i Cognoms……………………………………………………………. DNI/NIF…………………………………………. 
 
Domicili…………………………………………………………… Població i codi postal …………………………………….. 
 
Tel. …………………......................…… Fax ……………………………… E-mail ……………….................…………….. 
 
Representat per  …………………………………………………………… DNI/NIF ………………………………………… 
 
Domicili…………………………………………………………… Població i codi postal …………………………………….. 
 INDICAR SI ES TRACTA: 
 
Descripció de l’activitat   ............................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................  

  ANNEX III 
           

  INNÒCUA 
           
    CANVI NOM 

Emplaçament de l’activitat:  ..............................................................................................................................................  
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 
(S’ha de marcar amb una creu cadascun dels punts que es compleixen): 

 Que aquesta activitat és compatible urbanísticament segons el planejament vigent. 
 Que l’activitat compleix amb la normativa vigent en matèria de contaminació acústica. 
 Que l’activitat compleix amb la normativa vigent en matèria de residus i es recolliran els residus generats 

per l’activitat de forma separada. 
 Que l’activitat disposa de subministrament d’aigua potable procedent de la xarxa municipal, i aboca les 

aigües residuals a la xarxa de clavegueram municipal. 
 Que l’activitat compleix amb la normativa sanitària vigent. 
 Que l’activitat compleix el que estableix la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis. 
 Que l’activitat compleix el que estableix la normativa vigent per a la supressió de les barreres 

arquitectòniques. 
 Que disposo de la documentació acreditativa del compliment de la normativa anterior i la recollida en el 

projecte bàsic i la memòria ambiental, i em comprometo a mantenir-ne el compliment durant la vigència 
de l’exercici de l’activitat. 

 Que conec que un cop efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva 
responsabilitat de la persona titular, i 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. 

 Que conec que aquesta comunicació no atorga facultats sobre el domini públic, el servei públic i els béns 
col·lectius. 

 Per tot això declaro que les instal·lacions i les mesures correctores estan totalment executades i 
preparades per funcionar. 
 

L’article 71 bis de la Llei 30/92 entén per declaració responsable el document subscrit per un interessat en el què manifesta, sota la seva 
responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts en la normativa vigent per a accedir al reconeixement d’un dret o facultat o per al seu 
exercici, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant el termini de temps 
inherent a l’esmentat reconeixement o exercici. 
 
Qui subscriu MANIFESTA que les dades són certes. 
 
Cabrera de Mar, ...........................................................................  
 
Signatura : 
 
 
Titular de l’activitat   
 
IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR



 
Documentació general per a activitats innòcues o de règim de comunicació 
 

1. Declaració responsable degudament signada pel titular de l’activitat. 
2. Fotocòpia DNI del signant i/o NIF de la societat 
3. Fotocòpia de la declaració censal d’alta o variació de l’Impost d’Activitats Econòmiques (I.A.E.) 
4. Fotocòpia escriptura constitució societat 
5. Fotocòpia dels poders del representant de la societat 
6. Fotocòpia de la sol·licitud del permís d’abocament, si és el cas 
7. Document acreditatiu de la disponibilitat del local en el que consti el seu propietari (contracte de lloguer, 

compravenda, altres) 
8. Justificant pagament taxa (autoliquidació) 
9. Cal adjuntar en cada cas la documentació específica que a continuació s’indica segons l’activitat. 

 
Documentació específica innòcues que no siguin magatzems o tinguin una superfície inferior o igual a 
150,-m2 
 

1. Projecte signat pel titular i un tècnic competent, amb el següent contingut: - 2 còpies – 
• Plànol de situació grafiant on es pretén ubicar l’activitat, i la situació relativa (en mides), del local en 

relació als carrers que l’envolten. Escala 1/1000. (mínima) 
• Plànol de planta i alçat del local indicant mides, superfície, obertures, accessos, distribució, alçada i 

elements significatius de la instal·lació (enllumenat d’emergència, extintors, etc.). Escala 1/50 o 
1/100. 

2. Certificat acreditatiu de que les instal·lacions compleixen amb la normativa vigent signat per tècnic 
competent. 

3. Projecte tècnic justificatiu del compliment de la normativa de protecció contra incendis més certificat final 
instal·lació signat pel tècnic competent i visat.  

4. Acreditació del compliment de les condicions de protecció contra incendis segons procediment establert 
per la Llei 3/2010.  

 
Documentació específica innòcues que siguin magatzems o tinguin una superfície superior a 150,-m2 i 
activitats en règim de comunicació (annex III) 
 

1. Projecte tècnic ambiental amb certificat de final d’instal·lació signat per un tècnic competent i visat (2 
exemplars)  

2. Projecte tècnic d'obertura d'establiments públics recreatius o d'espectacles amb certificat de final 
d'instal·lació signats per un tècnic competent i visat (3 exemplars)  

3. Certificat(s) ambiental(s) elaborat(s) per EAC's en els casos en què així ho estableixi la normativa 
sectorial corresponent (2 exemplars)  

4. Projecte tècnic justificatiu del compliment de la normativa de protecció contra incendis més certificat final 
instal·lació signat pel tècnic competent i visat.  

5. Acreditació del compliment de les condicions de protecció contra incendis segons procediment establert 
per la Llei 3/2010.  

6. Fotocòpia assegurança responsabilitat civil (en el cas d’establiments subjectes a la llei d’espectacles). 
 
Documentació específica activitats ramaderes 
 

1. Cal aportar el pla de dejeccions degudament validat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. El 
número de còpies haurà de ser el mateix  que les del projecte. 

 
Documentació específica canvi de nom 
 

1. Fotocòpia de la llicència municipal vigent. 
2. Certificat acreditatiu que les instal·lacions i l’activitat compleixen amb les condicions de la Llicència 

concedida definitiva, condicions del projecte presentat i annex, i certificant que no s’ha produït cap canvi 
substancial, signat i visat per un tècnic competent. En el cas de tractar-se d’activitats de restauració o 
obradors s’haurà d’adjuntar el compliment de la normativa sanitària vigent segons annex Ajuntament. 

3. Fotocòpia declaració censal de  baixa o variació de l’Impost d’Activitats Econòmiques (I.A.E.) 
4. Document signat per l’anterior i actual titular, donant conformitat al canvi de nom. 
5. S’haurà de presentar la declaració responsable signada pel nou titular. 

 
 


