
DOCUMENT COMUNICACIÓ PRÈVIA ACTIVITATS ANNEX III (RÈGIM DE COMUNICACIÓ) 
 
 
Nom i Cognoms ………………………………………………………………………………….. 
amb DNI …………………….. amb domicili al C/ …………………………………………….. 
número …………….. CP. …………… de ……………………………………………………... 
telèfon …………………………………………………………………………………………….. 
En representació de............................................................................................................ 
amb DNI...............................amb domicili al C/.................................................................. 
núm..........................CP.......................de........................................................................... 
telèfon.............................. 
 
EXPOSO: 
 
Que vull iniciar l’activitat de                                                                                 
al local situat a 
L’esmentada activitat es troba compresa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de 
les activitats, epígraf                  i que per al seu exercici disposo de les autoritzacions requerides per la 
normativa vigent i em comprometo a mantenir-les durant el període de temps inherent a l’exercici de 
l’activitat. 
□ Que en data                          he obtingut la llicència urbanística per realitzar les obres i instal·lacions, les 
quals s’han finalitzat en data                                                                                                                               
□ Que disposo de l’informe urbanístic favorable de compatibilitat 1 de l’activitat, emès per l’Ajuntament en 
data   
Adjunto, als efectes de donar compliment al règim de comunicació prèvia que és d’aplicació a l’activitat 
esmentada, la documentació següent: 
□ La descripció de l’activitat mitjançant un projecte bàsic amb memòria ambiental i/o memòria ambiental, si 
correspon 
 □ La certificació lliurada pel personal tècnic competent que acredita que l’activitat i les instal·lacions 
s’adeqüen a l’estudi ambiental i al projecte o a la documentació tècnica presentats i que es compleixen tots 
els requisits ambientals i de seguretat 
□ Pla de dejeccions ramaderes 
□ Declaració responsable en relació a la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties  que donen 
cobertura a la responsabilitat ambiental de l’activitat. 
□ Declaració d’impacte ambiental de la Ponència Ambiental/resolució del Departament de Medi Ambient 
determinant que no procedeix sotmetre l’activitat referida a una avaluació d’impacte ambiental 
□ Declaració responsable del compliment de les condicions de seguretat en cas d’incendi 
□ Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar 
□Altres autoritzacions preceptives , segons la normativa sectorial 
□ Altres documents aportats 
1 De conformitat amb l’article 52.2 de LPCAA si es vol utilitzar per a un ús concret edificacions existents construïdes sense ús específic, cal un informe 
previ favorable de compatibilitat urbanística de l’ajuntament segons l’article 60.  
Per això  
 
SOL·LICITO 
 
Que es tingui per realitzada comunicació prèvia als efectes de l’article 71 bis de la Llei 30/1992 de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en relació amb els articles 
51 a 53 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
                                                                a,           de                                    de  2015 
 
Signatura 
 
 
 
 
 
 
Il·lm. Senyor alcalde de l’Ajuntament de les Borges Blanques                              


