Aquest formulari es pot emplenar en pantalla

SOL·LICITUD INFORME URBANÍSTIC ASSOCIAT A LA
TRAMITACIÓ D’ACTIVITATS
(IU)
ÀREA D’URBANISME

LLA-027

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom o raó social
Primer cognom

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

DADES DEL/DE LA REPRESENTANT
Nom o raó social
Primer cognom
NOTIFICACIONS
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:
Notificació en paper:
A l’atenció de
Adreça
Telèfon

Codi postal

Municipi

Notificació electrònica: (imprescindible certificat digital o IdCAT Mòbil)
A la meva bústia electrònica, accessible des de https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
Avís de notificació: D’acord amb la normativa vigent, AUTORITZO l’Ajuntament del Prat de Llobregat a enviar-me
avisos de les notificacions pendents de recollir a la bústia electrònica en relació amb aquesta sol·licitud:
Al telèfon mòbil

A l’adreça de correu electrònic

DOCUMENTACIÓ QUE OBRA EN PODER DE L’AJUNTAMENT
Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.
Identificada amb la liquidació núm.:
DATA I SIGNATURA del/la sol·licitant
Declaro que totes les dades facilitades són certes, i demano
que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.
El Prat de Llobregat,

de/d’

de

DOCUMENTACIÓ APORTADA
1

2

Signatura
El/la sol·licitant o representant legal

Plànol de l’emplaçament de l’activitat projectada
que permeti una identificació indubtable de la
finca.
Memòria descriptiva de l’activitat projectada que
la
seva
naturalesa
i
les seves
expliqui
característiques principals, amb determinació de
les necessitats d’ús i aprofitaments del sòl i del
subsòl, així com dels requeriments de l’activitat
respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis
públics municipals.

3

Documentació que exigeix la legislació d’accidents
greus, si s’escau.

4

Altra documentació:

5

Signat

6

PROTECCIÓ DE DADES
He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades.
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades
de conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades
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DADES DE L’ESTABLIMENT/ACTIVITAT
Nom comercial
Tipus de via
Número

Nom de la via
Quilòmetre

Telèfon fix

Lletra

Bloc

Telèfon mòbil

Portal

Escala

Pis

Porta

Codi postal

Adreça de correu electrònic

Referència cadastral (Més informació a: http://www.sedecatastro.gob.es)
Activitat principal

Codi CCAE:

Altres activitats/Activitats secundàries (descripció)

Apartat o apartats de Annex III de la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
a que fa esment l’activitat:

DECLARO RESPONSABLEMENT
Que en cas d’actuar com a representat legal, disposo de tots els poders necessaris per a tramitar aquesta sol·licitud i
rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
NORMATIVES QUE REGULEN L’ACTIVITAT
Llei 20/2009, de 4 desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Annex:

I.1

I.2A

I.2B

I.3

II

III

Apartat:
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.
Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.
NORMATIVA EN MATÈRIA D’ACCIDENTS GREUS
És una activitat subjecta a la legislació d’accidents greus o que tenen algunes de les substàncies químiques o
categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta legislació d’accidents greus.
INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD


D’acord amb l’article 28.2, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, es presumeix que la consulta o obtenció de les dades necessàries per resoldre
aquesta sol·licitud és autoritzada pels interessats llevat que al procediment hi consti la seva oposició expressa
o que la llei especial aplicable requereixi un consentiment exprés.



Empleneu les dades de la persona física o jurídica que formula la sol·licitud i del/de la representant aportant en
aquest cas el document corresponent que acrediti la representació.



En el cas d’optar per la notificació electrònica, o quan aquesta tingui caràcter obligatori, es disposarà d’un
màxim de 10 dies naturals per accedir al seu contingut, en cas d’excedir el termini fixat la notificació
s’entendrà rebutjada.



Indiqueu la relació de documents que aporteu juntament amb la sol·licitud.



La sol·licitud ha d’anar signada per la persona sol·licitant o qui la representi, en el seu cas.
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