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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment. 
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades no 
seran cedides a tercers. 
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd 
 
                               Pl. Mercat, 6-9 - 17220 Sant Feliu de Guíxols - Tel.  972 32 70 13 - 972 32 70 00 -  urbanisme@guixols.cat

COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBERTURA D'ACTIVITAT DE BAIX RISC
(Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals 

de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica)

Dades identificatives del/la sol·licitant:

Nom i cognoms/raó social:
Adreça: 

Província: Municipi: Codi Postal:
Telèfon: Telèfon mòbil: Adreça electrònica:

Dades identificatives del/la representant: (en cas d'haver-n'hi un)

Nom i cognoms/raó social:
Adreça: 

Província: Municipi: Codi Postal:
Telèfon: Telèfon mòbil: Adreça electrònica:

Dades de l'establiment:
Adreça:
Telèfon: Adreça electrònica:
Referència cadastral:

Dades de l'activitat:
Nom comercial de l'activitat:
Codi CCAE: Codi IAE:
Activitat principal:
Activitat secundàries:

Dades tècniques de l'activitat:
Superfície total: Superfície útil: Alçada:
Aforament estimat: Superfície magatzem: Alçada:
Potència contractada: Horari de funcionament:

m2 m2 m
mm2

kW
usuaris

Relació de maquinària: (descripció, unitats, potència)

Tipologia:

Inici d'una nova activitat Modificació d'una activitat existent
Canvi de titularitat de l'activitat (no serà necessari adjuntar de nou la documentació tècnica associada)

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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                               Pl. Mercat, 6-9 - 17220 Sant Feliu de Guíxols - Tel.  972 32 70 13 - 972 32 70 00 -  urbanisme@guixols.cat

Documentació que aporta la persona interessada:

Documentació de que disposa l'Ajuntament:

Manifesto:
 - Que l'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que se'n 
   mantindrà el compliment durant l'exercici de l'activitat.  
 - Que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic. 
 - Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s'adjunta. 
 - Que disposo de la conformitat del/la titular anterior de l'activitat (Tipologia canvi de titular). 
 - Que disposo de la pòlissa i assegurança de responsabilitat civil en vigor o el contracte d'assegurances o altres 

garanties per aquelles tipologies d'activitat en què la normativa ho requereix.
Efectes de la presentació de la comunicació prèvia:

- Un cop efectuada la Comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les 
persones titulars i tècniques que hagin realitzat certificacions. 
- La Comunicació 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 a efectes contraris a l'ordenament vigent.  
  

- La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, de qualsevol dada consignada en aquest document 
comporten, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i 
impedeixen l'exercici del dret o de l'activitat afectada des del moment en què es coneixen. 
  

- La presentació de la Comunicació comporta l'inici d'un procediment de verificació del compliment dels requisits 
legals aplicables. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena d'una durada 
màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l'activitat, tret que hi haguí risc per a les persones, 
els béns o el medi ambient. Aquest procediment d'esmena és independent i compatible amb un possible 
procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l'activitat no estableixi un 
procediment específic. 

Sant Feliu de Guíxols, Signatura:

Tel. mòbil: Correu-e d'avís: Accepto la notificació electrònica

Projecte tècnic, en format digital, signat per un tècnic competent
Certificat del tècnic, en format digital, competent responsable de la posada en funcionament de l'activitat que, com a mínim 
acrediti que l'activitat i les instal·lacions s'ajusten al projecte presentat i a la normativa que els hi és d'aplicació. 

Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc 
important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre tècnic). 
Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic no 
municipal, si escau.
Justificació acreditativa que s'ha realitzat el pagament de la taxa corresponent a aquesta Comunicació prèvia. 

Declaració responsable d'espectacles públics i activitats recreatives, en el supòsit que es tracti d'un espectacle o activitat recreativa

Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic municipal 
(per exemple, guals, etc)(si és el cas) / Nº Referència/Nº Expedient: 

Llicència o comunicació prèvia d'obres (si és el cas) / Nº Referència/Nº Expedient:

Llicència d'instal·lació d'aire condicionat (si és el cas) / Nº Referència/Nº Expedient:

Comunicació d'establiment comercial, en el supòsit d'establiment comercial amb una superfície de venda 
compresa entre 400m² i 2.499m² o establiments comercials singulars amb una superfície compresa entre 400m² i 
4.999m².

Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris (si s'escau)

http://ciutada.guixols.cat/dpd
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Comunicacio-de-dades-dun-establiment-comercial-a-la-DG-de-Comerc
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Comunicacio-de-dades-dun-establiment-comercial-a-la-DG-de-Comerc
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Comunicacio-de-dades-dun-establiment-comercial-a-la-DG-de-Comerc
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COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBERTURA D'ACTIVITAT DE BAIX RISC
(Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica)
Dades identificatives del/la sol·licitant:
Dades del/la sol·licitant
Dades identificatives del/la representant: (en cas d'haver-n'hi un)
Dades del/la sol·licitant
Dades de l'establiment:
Dades del/la representant
Dades de l'activitat:
Dades del/la representant
Dades tècniques de l'activitat:
Dades del/la representant
m2
m2
m
m
m2
kW
usuaris
Relació de maquinària: (descripció, unitats, potència)
Dades del/la representant
Tipologia:
Dades del/la representant
18/12/2018
Informàtica
Eloy Garcia
F016 Instància de comunicació previa baix risc
F016 Instància de comunicació previa baix risc
Documentació que aporta la persona interessada:
Us demano
Documentació de que disposa l'Ajuntament:
Us demano
Manifesto:
Us demano
 - Que l'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que se'n    mantindrà el compliment durant l'exercici de l'activitat.   - Que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic.  - Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s'adjunta.  - Que disposo de la conformitat del/la titular anterior de l'activitat (Tipologia canvi de titular).  - Que disposo de la pòlissa i assegurança de responsabilitat civil en vigor o el contracte d'assegurances o altres garanties per aquelles tipologies d'activitat en què la normativa ho requereix.
Efectes de la presentació de la comunicació prèvia:
Dades del/la representant
- Un cop efectuada la Comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin realitzat certificacions.
- La Comunicació 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 a efectes contraris a l'ordenament vigent. 
 
- La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, de qualsevol dada consignada en aquest document comporten, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeixen l'exercici del dret o de l'activitat afectada des del moment en què es coneixen.
 
- La presentació de la Comunicació comporta l'inici d'un procediment de verificació del compliment dels requisits legals aplicables. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena d'una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l'activitat, tret que hi haguí risc per a les persones, els béns o el medi ambient. Aquest procediment d'esmena és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l'activitat no estableixi un procediment específic. 
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