ANNEX II
COMUNICACIÓ
D’ACTIVITATS GRUP III

,
______________ ________
major d’edat, amb D.NI. número_____________________,en representació de
, amb N.I.F.
________________________________________________
número_________________, amb domicili a efectes de notificacions a
_________________________________,carrer_______________________________
_____________________,número_________,pis_________,CP_________,
telèfon______________________.

EXPOSA:
Que desitja exercir en aquest Terme Municipal, a l’immoble ubicat al carrer
__________________________________________, número ___________, l’activitat
que considera classificada com annex III, consistent en ___________
________________________
,
amb
la
raó
social
“______________________________________”, i número d’epígraf d’IAE
,la
qual és subjecta al règim de comunicació d’activitats incloses al Grup III, que figura
relacionat a l’Annex I previst a l’Ordenança municipal reguladora d’activitats subjectes
al règim de comunicació en l’àmbit territorial del Masnou.

Per tot això, qui sotasigna, davant aquest Ajuntament,

FA CONSTAR:
Que l’activitat classificada com a Grup III indicada al dors, i comunicada per mitjà de la
present instància, es considera legitimada i qui sotasigna començarà a exercir-la, sota
la seva exclusiva responsabilitat i amb subjecció a la normativa d’aplicació.
Així mateix, declara sota la seva responsabilitat, que disposa de tots els documents
que acrediten el compliment de la normativa sectorial i es compromet al seu
manteniment.

El Masnou, _________________

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades
personals que subministreu, incloent la vostra adreça de correu electrònic, s’incorporaran al fitxer automatitzat d’“Expedients
d’urbanisme”, del qual l’Ajuntament del Masnou és responsable, i seran objecte de tractament per a la finalitat exclusiva de gestió i
administració de llicències d’obres i activitats del municipi.
Les dades personals només seran cedides als òrgans judicials o a autoritats administratives, si una llei ho estableix preceptivament, o a
altres administracions per a l’exercici de les mateixes competències, segons allò establert a l’article 21 de la LOPD i la resta de legislació
aplicable.
Podeu exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment us corresponen dirigint-vos a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà de l’Ajuntament del Masnou o per correu postal a l’adreça següent: carrer Roger de Flor, 23, 08320 del Masnou.

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DEL MASNOU

TIPOLOGIA DE L’ACTIVITAT
Tallers de reparació mecànica, llevat dels que disposen d’instal·lacions de
pintura i tractament de superfícies
Manteniment i reparació de vehicles a motor i material de transport, llevat dels que fan
operacions de pintura i tractament de superfície
Indústries i magatzems, amb una càrrega de foc fins a 250.000 MJ
2
Activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una superfície superior a 100m
Fusteria d’alumini
Centres docents
Establiments d'apartaments turístics
Camps d’esport (gimnàs, tennis, frontó, futbol, saunes...)
2
Establiments comercials, amb una superfície superior a 100m o potència elèctrica de la
maquinària superior a 5kW
2
Agències i oficines de serveis amb una superfície superior a 100m
Establiments sanitaris en general
Cercles recreatius (municipals, parroquials, privats, públics)
Carnisseries, xarcuteries, peixateries i similars
Establiments especialistes de productes de massa de pa, fleques, pastisseries i similars
Elaboració de productes per a l’alimentació humana, inclosa la degustació o no (inclou:
pollastres a l’ast, fregits, elaboració i venda de menjars cuinats o precuinats, etc)
Comerç de productes alimentaris amb degustació
Qualsevol altra activitat inclosa a l’annex III de l’Ordenança municipal

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
•
•
•
•
•
•

•
•

Fotocòpia del DNI O CIF del titular.
En cas de societats, fotocòpia de la constitució de la societat.
Fotocòpia del contracte de lloguer o títol d’adquisició del local.
Declaració responsable del titular de l’activitat, on s’assumeixi la responsabilitat de disposar
de tots els documents que acrediten el compliment de la normativa sectorial.
Projecte tècnic de la instal·lació o activitat per triplicat exemplar, signat per un tècnic
competent.
Certificació lliurada pel personal tècnic competent que acrediti que l’activitat i les
instal·lacions s’adeqüen a la memòria ambiental i al projecte presentats, i que es
compleixen tots els requisits ambientals, de seguretat, sanitaris i altres previstos en la resta
de documentació a adjuntar.
Informe favorable emès per una Entitat Col·laboradora de l’Administració, en l’àmbit de la
prevenció i la seguretat en matèria d’incendis, en els casos en què estableixin els serveis
tècnics municipals.
Qualsevol altra documentació que estableixi cada disposició legal sectorial que li sigui
d’aplicació.

CONDICIONS DE LA COMUNICACIÓ
•
•
•

•
•

La comunicació s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions
necessàries.
Un cop efectuada la comunicació, es pot iniciar l’exercici de l’activitat, sota l’exclusiva
responsabilitat de la persona titular.
No obstant això, quan d’acord amb la normativa sectorial no ambiental (de protecció de la
salut, de seguretat, de protecció contra incendis, d’abocaments, urbanística, o qualsevol
altra) sigui necessari comptar amb altres llicències, autoritzacions o controls inicials, no es
pot iniciar l’activitat mentre el titular de l’activitat no disposi de la totalitat de títols
administratius habilitants.
La comunicació no atorga, a la persona o l’empresa titulars de l’activitat, facultats sobre el
domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.
La presentació incompleta de la comunicació no serà títol suficient per a iniciar l’activitat.

