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ACTIVITAT CONDICIONS / LÍMITS

Venda d’aliments amb o sense
zona d’obrador (cas que disposi d’aquesta
zona haurà de complir amb les condicions
establertes per a l’activitat “d’Obrador
(fabricació) d’aliments” – Codi: O.1)
i amb zona de degustació

Qualsevol altra activitat o instal·lació sense
incidència ambiental que no estigui inclosa
en la present relació, i que no estigui regulada
específicament per una legislació sectorial. Caldrà que els Serveis Tècnics Municipals

d’Enginyeria Industrial considerin que
l’activitat no té incidència ambiental

ANNEX II
Documentació a aportar

La documentació a presentar, per duplicat, per tal de comunicar
l’obertura d’una activitat sotmesa al règim de comunicació
municipal, és la següent:
- Comunicació prèvia que comprèn les dades identificatives del
comunicant, i el document acreditatiu, vàlid en dret, de la
representació que s’invoca (cas d’actuar en nom d’alguna
societat) o fotocòpia del DNI o Passaport (cas que la sol·licitud
vagi a nom d’una persona física), així com les dades
identificatives de l’activitat amb la referència cadastral de
l’activitat.

- Declaració responsable signada pel titular de l’activitat i pel
personal tècnic competent segons el model previst a l’Annex IV.

- Memòria tècnica signada pel personal tècnic competent,segons
annex III

ANNEX III
Tipus de documentació tècnica a presentar per tal
de comunicar l’obertura d’una activitat sotmesa

al règim de comunicació municipal
La documentació tècnica a presentar, per duplicat i signada pel
personal tècnic competent, per tal de comunicar l’obertura d’una
activitat sotmesa al règim de comunicació municipal és la
següent:
- Memòria amb el contingut mínim següent:
1. Sol·licitant i tècnic.

2. Objecte d’aquesta memòria.

3. Reglamentacions.

4. Classificació de l’activitat i segons Classificació Catalana
d’Activitats Econòmiques (CCAE).

5. Activitat.

6. Situació.

7. Local.

8. Maquinària.

9. Aforament i nom comercial

10. Complimentació document bàsic de seguretat en cas
d’incendi (SI), document bàsic de seguretat d’utilització i
accessibilitat (SUA), document bàsic de salubritat (HS), del Codi
Tècnic de l’Edificació (CTE) i/o complimentació del Reglament
de Seguretat contra incendis en els establiments industrials
(RSCIEI).

11. Compliment de l’ordenança acústica municipal

12. Supressió de barreres arquitectòniques.

13. Pressupost.

- Plànols en els que inclogui:
a) Situació i emplaçament, a escala llegible i mínima de 1/500

b) Planta de distribució, mobiliari, superfícies, cotes, escala 1/50-
100 (indicar l’ús dels espais contigus)

c) Planta instal·lacions (maquinaria, elements actius i passius de
la protecció contra incendis, enllumenat general i d’emergència,
aforaments i recorreguts d’evacuació, ...)

d) Façana i secció, amb detall d’ubicació d’aparells d’aire

condicionat si s’escau, definint utilització de plantes inferior i
superior), escala 1/50-100

- Es podrà acompanyar de la documentació fotogràfica que per
definir i ampliar la informació bàsica es consideri adient,
incorporant-la en els plànols corresponents.

ANNEX IV
Declaració responsable

Declaro / declarem que:
* (L’interessat ha de marcar la casella corresponent, segons el
supòsit que concorri).
Comunicació d’una nova activitat
- Les instal·lacions i l’activitat s’ajusten i s’ajustaran al projecte
o, si s’escau, a la documentació tècnica presentada.
Canvis de nom sense modificacions
- Les instal·lacions i l’activitat s’ajusten i s’ajustaran a la
documentació aportada quan es va iniciar l’activitat.
Canvis de nom amb modificacions no substancials
- Les instal·lacions i l’activitat s’ajusten i s’ajustaran a la
documentació aportada quan es va iniciar l’activitat i a la
documentació tècnica referida al canvi no substancial.
Modificacions no substancials
- Les instal·lacions i l’activitat s’ajusten i s’ajustaran a la
documentació aportada quan es va iniciar l’activitat i a la
documentació tècnica referida al canvi no substancial.
1. Les instal·lacions i l’activitat compleixen tots els requisits
exigibles d’acord amb la legislació aplicable (s’annexiona a
aquesta declaració document, no exhaustiu, de la normativa
aplicable a les activitats sotmeses al règim de Comunicació
Municipal).
2. Tinc legalitzades totes aquelles instal·lacions que requereixen
d’autorització administrativa i /o comunicació a l’Administració
per a la seva posada en servei (aparells elevadors, aigua, gasos
combustibles, baixa tensió, aparells a pressió, instal·lacions
tèrmiques en els edificis “calefacció, climatització i aigua calenta
sanitària”, fred industrial, emmagatzematge de productes
químics, emmagatzematge de productes petrolífers, aparells a
pressió, raigs X per a usos mèdics – llistat no exhaustiu).
3. Disposo del/s Certificat/s de Posada en funcionament dels
aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis, emès per
un tècnic titulat competent designat per una empresa instal·ladora
degudament autoritzada (article 18 del “Reglament
d’instal·lacions de protecció contra incendis” aprovat pel Reial
Decret 1942/1993, de 5 de novembre).
4. Compleixo la normativa urbanística pel que fa a la idoneïtat de
l’ús amb el planejament vigent.
5. Disposo de les llicències o autoritzacions sectorials
preceptives.
6. Comunicaré les modificacions d’aquesta activitat innòcua.
7. Són certes totes les dades, informacions i documents exposats
en aquesta declaració responsable i en la comunicació prèvia.
Declaració responsable signada pel titular de l’activitat i pel
personal tècnic competent
Signatura titular activitat (nom)
Signatura tècnic competent (nom) ................................................
* La inexactitud, falsedat o omissió, en qualsevol dada,
manifestació o document que s’acompanyi o incorpori a la
declaració responsable o a la comunicació prèvia, determinarà la
impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat des
del moment que es tingui constància d’aquests fets, sense
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives
que corresponguin.

ANNEX V
Normativa aplicable a les activitats

sotmeses al règim de comunicació municipal
- Ordenances (edificació i especifiques) Municipals de
l’Ajuntament de les Borges Blanques.


