
IL·LTRE SRA. ALCALDESSA -PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT  DE VILOBI D’ONYAR  
  

INFORMACIÓ. Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida, creat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a deixar 
constància jurídica de l’entrada i sortida de documents. Podran ser cedides a altres administracions públiques competents en la matèria. En qualsevol moment 
podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament (travessia Casa de la Vila, 1). 
 

16. DECLARACIÓ RESPONSABLE 

ANNEX III SOTMESES AL D. 112/2010 
Segell de registre d’entrada    

Dades del sol·licitant: 

Cognoms     Nom   DNI/NIF/Passaport 

Nom del representant de la societat 

Adreça      Població   CP 

Telèfon     Fax    Adreça electrònica 

 

Exposa: 

1.- Que de conformitat amb allò que disposa l’article 7.1 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el 
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, poso en coneixement d’aquest ajuntament que es vol 
iniciar l’exercici d’una activitat de ___________________________________ ubicada al 
___________________________________________, la qual es troba classificada en el codi _____ de 
l’annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i inclosa a 
l’annex _______del D. 112/2010, de 31 d’agost, del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 

2.- Que DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT, de conformitat amb el que disposa l’article 71.bis 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per 
a la seva adaptació a la Llei 17/2009. 

a) Que compleixo amb tots els requisits, tant ambientals com d’altres no ambientals, establerts en la 
normativa vigent per a l’exercici de l’activitat descrita en el paràgraf 1, disposo de la documentació que així 
ho acredita i que em comprometo a mantenir-se durant tot el temps en què s’exerceixi l’activitat. 

b) Que en tot moment mantindré l’activitat en les condicions ambientals i seguretat contra incendis segons 
documentació que s’adjunta a la present comunicació i que qualsevol modificació substancial de l’activitat 
s’haurà de comunicar a aquest ajuntament 

c) Que estic assabentat que la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, de qualsevol dada, 
manifestació o document que s’acompanya a aquesta comunicació determinarà l’obligació de paralitzar 
l’activitat sens perjudici de les responsabilitats civils, penals o administratives que se’n derivin. 

d) Que disposo de pòlissa o assegurança de responsabilitat civil i de cobertura a la responsabilitat ambiental 
de l’activitat. 

3.- Que atès que l’activitat descrita en el paràgraf 1 està inclosa dins l’annex III de la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, i als efectes que es tingui per complert el tràmit de comunicació prèvia regulat en els articles 51 i 
següents de dita Llei, i normativa concordant, mitjançant la present COMUNICO a l’Ajuntament de Vilobí 
d’Onyar que un cop disposi de la corresponent resolució favorable de l’acta de control establerta a l’article 
136 del D.112/2010 i a l’article 52.4 de la llei 20/2009, s’iniciarà l’exercici de l’activitat esmentada en el 
paràgraf 1, la qual, d’acord amb l’informe urbanístic de data ___ / ___ / ____ és compatible urbanísticament. 

4.- Que s’han executat les obres de construcció, adaptació o reforma del local de conformitat amb: 

 Llicència d’obres núm. _____/__________, data de concessió: _____ / _____/___________. 

 Que no ha calgut la realització de cap obra. 

 



Documentació que acompanya: 

Projecte signat pel Sr./Sra. __________________________________________________ tècnic/a 

titulat/da competent, amb titulació de ___________________________________ ajustat al contingut 

del full informatiu lliurat per aquest ajuntament. 

Certificat signat pel Sr./Sra. __________________________________________________ tècnic/a 

titulat/da competent, amb titulació de _________________________________, acreditant que 

l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte presentat, que es compleix tota la normativa que li 

és d’aplicació i no afecta al medi ambient ni a la salut de les persones. 

Rebut d’haver pagat la Taxa d’Intervenció Municipal en activitats (O.F. 9) 

Si correspon marcar el que s’escaigui: 

Certificació de caràcter favorable del control inicial efectuat per una EAC a l’activitat segons 

l’establert al D. 112/2010 

Documentació acreditativa de la legalització de les instal·lacions sotmeses a reglamentació 

específica (electricitat, gas, etc.). 

Certificat de muntatge dels equips de protecció activa contra incendis instal·lats signat per 

instal·lador autoritzat i el seu corresponent Contracte de Manteniment. 

Certificat d’homologació dels equips i sistemes de protecció activa i passiva de foc. 

Certificat d’aplicació de protecció contra el foc als elements estructurals de l’edifici o local. 

Autorització sanitària de funcionament, o com a mínim, sol·licitud amb número i data d’entrada a 

l’organisme competent. 

Registre Sanitari, o com a mínim, sol·licitud amb número i data d’entrada a l’organisme competent. 

 Documentació relativa a la gestió de residus. 

 Contracte, subscrit amb l’empresa autoritzada, per la realització de les operacions de manteniment 

contra la legionel·losi. 

 Autorització per part de l’Agència Catalana de l’aigua per l’abocament d’aigües al medi o al sistema 

de sanejament. Es presentarà com a mínim sol·licitud amb número i data d’entrada a l’organisme. 

 Autorització per part de l’Agència Catalana de l’aigua, sistema d’aprofitament d’aigües subterrànies. 

Es presentarà com a mínim sol·licitud amb número i data d’entrada a l’organisme 

 Declaració d’impacte ambiental de la Ponència Ambiental/Resolució del corresponent organisme 

determinant que no procedeix sotmetre l’activitat a una avaluació d’impacte ambiental. 

 Pla de gestió de les dejeccions ramaderes, redactat per l’enginyer/a/tècnic, Sr./Sra._____________ 

_____________________________, en data _________________. 

Altres autoritzacions preceptives segons la normativa sectorial que sigui exigible a l’activitat 

sol·licitada. 

NOTA: En el cas que la documentació tècnica no disposi de certificació, registre o visat del col·legi 
professional caldrà que s’acrediti que el tècnic disposa d’assegurança de responsabilitat civil per la quantia 
mínima que es determini legalment. 

A Vilobí d’Onyar, ____de/d’________________________ de 20___. 

Signatura, 

  


