(FUE) COMUNICACIÓ PRÈVIA DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL
D’UN ESTABLIMENTS I/O D’UN ESPECTACLE O ACTIVITAT RECREATIVA
DADES PERSONALS
SOL·LICITANT / INTERESSAT
Nom i cognoms / Raó social

DNI/NIF/NIE/Passaport

REPRESENTANT
Nom i cognoms / Raó social

DNI/NIF/NIE/Passaport

DADES DE CONTACTE A EFECTES DE NOTIFICACIONS/COMUNICACIONS
Domicili
Població

CP

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Correu electrònic

DADES DE LA PERSONA EXPLOTADORA
Nom i cognoms / Raó social

DNI / Passaport / CIF / TR

Domicili

Telèfon

Població

CP

Correu electrònic

Dades del representant legal (si n’hi ha)
Nom i cognoms

DNI / Passaport / TR

DADES DE L’ESTABLIMENT
Adreça

Referència cadastral
(més informació:http://www.sedecatastro.gob.es)

Adreça d’accés (accés principal al local per un vial diferent a l’anterior)
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Correu electrònic

DADES DE L’ACTIVITAT
Nom comercial de l'activitat o establiment
Activitat principal
Codi CCAE:

Codi IAE

Classificació REPAR

Activitats secundàries (descripció)
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(FUE) COMUNICACIÓ PRÈVIA DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL
D’UN ESTABLIMENTS I/O D’UN ESPECTACLE O ACTIVITAT RECREATIVA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Qualificació urbanística:

Superfície total construïda (m2):

Alçada lliure mínima zona públic (m):

Descripció del nombre de plantes ocupades per l’activitat (soterrani, planta baixa, planta pis...)

Horari de funcionament:

Ocupació màxima (persones):

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL TITULAR
Documentació tècnica, presentada en forma de memòria o estudi ambiental requerida per la normativa sobre sorolls,
escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determini la normativa sobre prevenció i control
ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.
Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis i el certificat de l’acte de comprovació
favorable en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora de l’Administració o la
seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics municipal si es tracta d’activitats, instal·lacions o establiments
incloses a l’annex II d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança. d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats
recreatives.
Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic no municipal, si
escau.
Declaració responsable subscrita pel personal tècnic, segons model normalitzat.
En el cas de no figurar en el Registre d'apoderaments (Representa), documentació que acredita la representació
Autorització per presentar documentació en nom d’una altra persona, segons model normalitzat, si escau.
Altra documentació:

DOCUMENTACIÓ QUE OBRA EN PODER DE L’AJUNTAMENT
Llicència o comunicació prèvia d’obres d’adequació de l’establiment (si és el cas).
Referència acreditativa:
Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic municipal (guals,
etc.), si és el cas.
Referència acreditativa:
Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la taxa corresponent.
Referència identificativa:
Declaració responsable en matèria de salut alimentària.
Referència identificativa:

DECLARO RESPONSABLEMENT
•
•

Que es realitzarà una modificació no substancial en l’activitat identificada en aquesta comunicació, la qual s’està
exercint sota l’empara del corresponent i vigent títol d’intervenció legalment requerit.
Que, d’acord amb el disposat al Decret 112/2010, de 31 d’agost o la resta de normes d’aplicació, el nou espectacle o
la nova activitat recreativa amb la que es vol modificar la llicència no està sotmès a requeriments addicionals als
exigits inicialment, i no es tracta tampoc, d’una modificació substancial, d’acord amb el que disposa el Codi tècnic de
l’edificació. Per tal de dur a terme el nou espectacle o activitat, compleixo els requisits establerts per la normativa

09/12/2020
Pàg. 2 de 3
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•
•

vigent, disposo de la documentació acreditativa corresponent i em comprometo a mantenir-ne el compliment durant el
seu desenvolupament.
Que les dades consignades en aquesta comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta, i que
estic obligat a comunicar qualsevol variació que pugui produir-se d’ara en endavant.
Que disposo d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s’indiquen al Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Base jurídica del tractament

Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)

Responsable del tractament

AJUNTAMENT DE SABADELL

Finalitat del tractament

Gestió de les activitats i denúncies derivades

Exercici de drets dels
interessats

D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al
tractament, adreçant-vos al correu electrònic
protecciodades@ajsabadell.cat o al correu postal a l’Ajuntament
a Plaça de Sant Roc, 1 – 08201 Sabadell

Data:

[Signatura]

Informació addicional ampliada al revers o aqui

EFECTES DE LA PRESENTACIÓ DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA
La modificació no substancial es durà a terme sota l’exclusiva responsabilitat de la persona titular i sense perjudici d’haver de
disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb la normativa sectorial, siguin preceptius.
Aquesta comunicació prèvia no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei
públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura e efectes contraris a l’ordenament vigent.
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