Certificat tècnic per a la posada en funcionament d'activitat sotmeses a Comunicació
que no requereixen projecte d’acord amb la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de
facilitació de l'activitat econòmica
Dades del/de la tècnic/a competent
Nom i cognoms

NIF

Telèfon

Adreça electrònica

Adreça

Municipi

Codi postal

Titulació

Col·legi professional

Número de col·legiat/ada

Activitat / Establiment
Titular de l'activitat o establiment (persona física o jurídica)

NIF

Adreça

Codi postal

Municipi

Referència cadastral
Descripció de l'activitat

Codi CCAE

Superfície total construïda (m2)

Alçada lliure mínima

Superfície útil (m2)

Superfície magatzem (m2)

Nombre de plantes soterrani ocupades per l'activitat

Nombre de plantes sobre rasant ocupades per l'activitat

Ocupació màxima (persones)

Instal·lacions i subministraments
Electricitat

Gasoil

Gas canalitzat

Aigua potable

Dipòsit de gas propà o GNL

Instal·lació tèrmica local

Clavegueram

Telecomunicacions

Alarmes

Altres instal·lacions:

__________________________________________________________________________________________
Relació de maquinària

Descripció, unitats, potència (kW)

__________________________________________________________________________

Certificació

Jo,

amb NIF

actuant com a
CERTIFICO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE:
1. Que l’activitat està sotmesa a un règim de comunicació i, d’acord amb la normativa
vigent, per a posar-la en funcionament no és necessària cap intervenció administrativa
prèvia.
2. Que l’activitat o establiment és compatible amb el planejament urbanístic respecte del
seu emplaçament.
3. Que, en el cas d’haver-se dut a terme obres o un canvi d’ús, s’han complert les
condicions tècniques i administratives determinades al Codi Tècnic de l’Edificació,
d’acord amb el seu àmbit d’aplicació i el dels Documents Bàsics que corresponguin, i
a les normes urbanístiques del municipi.
4. Que es compleixen els requisits mínims exigibles d’accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques, d’acord amb la normativa d’aplicació.
5. Que tots els subministraments i instal·lacions que s’indiquen en aquest certificat s’han
legalitzat d’acord amb la seva reglamentació específica, i el titular disposa de tots els
butlletins, autoritzacions i/o actes de posada en funcionament i de revisió que
corresponguin.
6. Que l’activitat compleix tots els requisits exigibles en matèria de medi ambient, i en
concret:
-

No produeix molèsties per olors.
Compleix els requisits referents a la contaminació lumínica.
Compleix els requisits referents a la contaminació acústica, de sorolls o
vibracions, d’acord amb la normativa municipal.
Compleix els requisits referents a les condicions de salubritat i de renovacions
d’aire.
Té convenientment previst l’emmagatzematge i la gestió dels residus generats,
o bé en contenidors municipals o per mitjà d’un gestor autoritzat contractat.
No té processos que facin necessari el tractament d’aigües residuals.

7. Que es compleixen els requisits mínims de seguretat en cas d’incendi, conforme al
Codi Tècnic de l’Edificació o la normativa d’aplicació a l’establiment, i a les Instruccions
Tècniques Complementàries i a les ordenances municipals d’aplicació, i en concret:
-

La limitació de la propagació d’incendis, segons s’escaigui.

-

L’adequada reacció al foc dels materials constructius, decoratius i de mobiliari
incorporats a l’establiment.
La idoneïtat del nombre i característiques dels elements d’evacuació, i la seva
correcta funcionalitat.
La disponibilitat d’enllumenat d’emergència suficient.
La correcta senyalització dels mitjans d’evacuació i dels mitjans de protecció
contra incendis d’ús manual.
La disponibilitat a l’establiment o activitat del nombre d’extintors suficients i el
seu correcte estat de manteniment, així com de totes les instal·lacions de
protecció contra incendis exigibles a l’establiment.
L’adequada resistència davant l’acció del foc dels elements constructius
incorporats, modificats, rehabilitats, reparats o substituïts al local.

8. Que l’activitat compleix amb les ordenances municipals, o altra normativa específica
d’aplicació.
9. Que l’activitat s’ajusta amb la informació gràfica adjuntada en el propi certificat
La persona titular disposa dels butlletins, autoritzacions, actes de posada en funcionament,
certificacions i altres documents tècnics relatius a les instal·lacions, als materials, als
productes de la construcció i també als aparells, equips i sistemes de protecció contra
incendis, segons correspongui.
Que d’acord amb la Llei 18/2020 de 28.12 de facilitació de l’activitat econòmica, l’activitat pot
iniciar-se sota la meva responsabilitat i la del seu titular tot coneixent les sancions penals o
administratives en què a causa de qualsevol falsedat, inexactitud o omissió comesa en aquest
certificat hagi pogut incórrer.
Observacions

Localitat i data:_______________________________________

El/la tècnic/a competent,
(signatura electrònica obligatòria)

Annex. Informació gràfica a continuació

Annex. Informació gràfica (croquis o plànol de l’establiment)
(obligatòria la seva presentació)

