TD14-010
Sèrie: AF v.1 (2021/1/28)
codi formulari: 016-1

COMUNICACIÓ D'INICI D'UNA ACTIVITAT ECONÒMICA AMB PROJECTE
Formulari editable. Llegiu la informació sobre el tràmit, formes de comunicació o notificació, i sobre el tractament de les dades
personals. Deseu els canvis i aporteu-lo electrònicament al tràmit en línia corresponent.

Identificació de l’interessat i representant
Nom i cognoms o raó social
sol·licitant o interessat: ___________________________________

Document d’identitat/CIF : _______________

Nom i cognoms del representant
(si s’escau): ____________________________________________ Document d’identitat: ___________________
Telèfon mòbil: ________________________________ Telèfon fix: ______________________________________
Domicili: _____________________________________ Codi postal i població: ____________________________
Adreça electrònica de contacte: __________________________________________________________________

Adreça a efectes de notificacions o comunicacions
L’adreça del domicili i electrònica de contacte indicada.
Altre: indiqueu la informació a continuació.
Nom i cognoms: ___________________________________________
Telèfon mòbil: ________________________________

Document d’identitat: ________________

Telèfon fix: _____________________________________

Domicili: _____________________________________ Codi postal i població: ____________________________
Adreça electrònica de contacte: __________________________________________________________________

Tipologia
Inici d’una nova activitat.
Modificació d’una activitat existent.
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Dades de l’establiment / activitat
Nom comercial:
___________________________________________________________________________________________
Referència cadastral (Més informació a: http://www.sedecatastro.gob.es): _________________________________
Adreça: _____________________________________________________________________________________
Telèfon: ____________________________ Adreça electrònica: _________________________________________
Activitat principal: _____________________________________________________________________________
Codi CCAE: __________________________________________________________________________________
Altres activitats/ activitats secundàries (Descripció):
____________________________________________________________________________________________

Dades tècniques de l’activitat
Paràmetres generals
Superfície total (m2): ________________Superfície útil (m2): _________________Alçada (m): ________________
Superfície magatzem (m2): __________________________________ Alçada (m): __________________________
Potència contractada (kW): _______________________Horari de funcionament: ___________________________
Aforament estimat (núm. Usuaris): ________________________________________________________________
Relació de maquinària
Descripció, unitats, potència (kW):
____________________________________________________________________________________________

Documentació que aporta el sol·licitant
Certificat tècnic, segons model normalitzat
Justificació de pagament de la taxa prevista a l'ordenança fiscal
Projecte tècnic
Informe previ d'incendis
Acta de comprovació d'entitat col·laboradora habilitada d'incendis
Autorització d’abocaments d’aigües residuals emesa per l'Àrea Metropolitana de Barcelona
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Documentació prèviament tramitada o presentada a l’Ajuntament de Castellbisbal
Llicència o comunicació prèvia d’obres (si és el cas).
Referència acreditativa d’haver-la obtingut: _______________________________________
Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic
municipal (per exemple, guals, terrasses, etc.) si és el cas.
Referència acreditativa d’haver-la obtingut: _______________________________________
Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la taxa corresponent a aquesta Comunicació prèvia
Referència identificativa núm.: _________________________________________________

Declaro responsablement
1.

Que l’activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que se’n
mantindrà el compliment durant l’exercici de l’activitat.

2.

Que en cas d’actuar com a representant legal es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la
comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

3.

Que l’activitat és compatible amb el plantejament urbanístic.

4.

Que les dades consignades de la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.

Efectes de la presentació de la comunicació prèvia

1.

Un cop efectuada la comunicació prèvia, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat
de les persones titulars i tècniques que hagin realitzat certificacions, i alhora faculta a l’administració per a
dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

2.

La comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el
servei públic o els béns col·lectius, no dóna cobertura a efectes contraris a l’ordenament vigent.

Pàgina 3 de 5

3.

La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en aquest document serà posada en
coneixement de la persona titular que disposarà del termini d’un mes per corregir-la i/o perfeccionar-l, sens
perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les
responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.

4.

L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la
normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena
d’una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hagés risc per
a les persones, els béns o el medi ambient.
Aquest procediment d’esmena és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i
supletori en els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.

Informació sobre el tràmit:
Per a activitats econòmiques d’acord amb la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de Facilitació de l’activitat
econòmica.
Mitjançant la Comunicació d’Inici d’una activitat econòmica l’interessat posa en coneixement de l’administració
l’inici d’una activitat econòmica de les incloses a l’Annex de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de Facilitació de
l’activitat econòmica, i acompanya la certificació tècnica necessària per al seu inici i el projecte tècnic, si s’escau.
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Informació sobre la gestió de la sol·licitud:
Aquesta sol·licitud presentada per registre de l’Ajuntament de Castellbisbal serà posada a disposició de la unitat
orgànica gestora de l’expedient (activitats) en el moment de fer-se el seu assentament al registre electrònic de
l’Ajuntament. Per conèixer l’estat de la seva tramitació podeu adreçar-vos a la unitat de gestió responsable
d’activitats.

Informació sobre les comunicacions i notificació de la resolució:
El fet de facilitar una adreça de correu electrònic comporta que mostreu el vostre consentiment per rebre per
mitjans electrònics, notificacions i/o comunicacions amb efectes jurídics relacionats amb aquesta sol·licitud.
Si voleu rebre-les en paper marqueu a continuació:

. Si esteu obligats a relacionar-vos amb les administracions

públiques a través de mitjans electrònics (art. 14, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques), ens comunicarem amb vosaltres electrònicament.
La informació completa sobre les característiques i la forma de notificació o comunicació de la resolució es pot
consultar

a

la

pròpia

l'Oficina

d’Atenció

Ciutadana

de

l’Ajuntament

de

Castellbisbal

i

al

web:

https://oficinavirtual.castellbisbal.cat/portalCiutada/portal/literal.do?opc_id=10201&pes_cod=1&ent_id=2&idioma=
2.

Informació sobre el tractament de les vostres dades personals:
El responsable del tractament de les vostres dades de caràcter personal és l’Ajuntament de Castellbisbal amb la
finalitat de disposar de les dades personals mínimes necessàries (entre d'altres: nom i cognoms, adreces personals
i números de contacte) que permetin l’assentament de la sol·licitud al Registre d'entrada de documents de
l’Ajuntament de Castellbisbal i la seva gestió administrativa per part del servei municipal corresponent, així com la
seva conservació en arxiu públic. Es pot consultar la informació completa a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament de Castellbisbal i a la Seu electrònica:
https://www.castellbisbal.cat/seu-electronica/normativa-municipal/3354-proteccio-de-dades/ .

Informació sobre la consulta de documents d'altres administracions en motiu del tràmit:
D'acord amb l'art. 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, en motiu de la tramitació de la vostra sol·licitud l'Ajuntament pot obtenir les dades i documents
necessaris d'altres Administracions Públiques. En cas que us hi oposeu heu d'assenyalar-ho a continuació:

Lloc i data:_____________________________________

Valideu i deseu el formulari en acabar

Sr/a. alcalde/essa - president/a de l'Ajuntament de Castellbisbal
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