
  

  

 
OBERTURA D’ACTIVITAT 

 
DADES DEL TITULAR: 
 

Nom i cognoms / Raó Social 
       

Tipus de document (DNI / NIF /NIE/ 

CIF/Passaport) :       

DNI / NIF /NIE/ CIF/Passaport 
       

Telèfon mòbil  
       

Telèfon 
       

Adreça correu electrònic 
       

  

DADES DEL REPRESENTANT: 
 

Nom i cognoms / Raó Social 
       

Tipus de document (DNI / NIF /NIE/ 

CIF/Passaport) :       

DNI / NIF /NIE/ CIF/Passaport 
       

Telèfon mòbil  
       

Telèfon 
       

Adreça correu electrònic 
       

 
ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS:  
 

Nom de la via 
       

Núm. 
      

Bloc, Escala, planta, porta 
      

Codi Postal 
       

Municipi 
       

Província 
       

 

 
 Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud  (només persones físiques*) 

(*) Les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques a través de 
mitjans electrònics o no, llevat del cas que es trobin obligades a fer-ho. El mitjà triat per la persona podrà ser modificat 
per ella en qualsevol moment. 
Qualsevol persona jurídica (empresa, cooperativa, associació, fundació, entitat sense ànim de lucre) està obligada a 
partir del 2 d’octubre de 2016 a utilitzar únicament els mitjans electrònics per a relacionar-se amb qualsevol 
administració pública, i en conseqüència, també amb l’Ajuntament de Cunit. 

 
 
CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT:   
 
 Requisit normatiu Documentació presentada 

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 

  Comunicació 

ambiental 

  Comunicació prèvia ambiental  

  Projecte / Memòria ambiental  

  Certificat tècnic  

  PGDR  

  Comunicació canvi titularitat 

  Si     No      No s’escau 

  Si     No      No s’escau 

  Si     No      No s’escau 

  Si     No      No s’escau 

  Si     No      No s’escau 

Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa 

 Comunicació prèvia 

  Comunicació prèvia obertura  

  Projecte tècnic  

  Certificat tècnic  

  Comunicació  canvi titularitat  

  Si     No      No s’escau  

  Si     No      No s’escau 

  Si     No      No s’escau 

  Si     No      No s’escau 

 Declaració 

responsable 

 Declaració responsable obertura 

 

  Si     No      No s’escau 

 

 

  



  

  

Decret 112/2010, del 31 d’agost - Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives 

 Comunicació prèvia   Comunicació prèvia 

  Declaració responsable requisits 

  Declaració responsable pòlissa 

  Comunicació canvi titularitat  

  Si     No      No s’escau 

  Si     No      No s’escau 

  Si     No      No s’escau 

  Si     No      No s’escau 

No classificada 

  Declaració 

responsable 

 Declaració responsable 

 

  Si     No      No s’escau 

 

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 

  Activitat inclosa  

annex 1 

 Certificat d’acte de comprovació favorable 

expedient per una ECA   

 

  Si     No      No s’escau 

 

  Activitat no inclosa  

annex 1    

  Declaració responsable que acrediti disposar 

del certificat tècnic  

  Projecte tècnic  

  Certificació tècnica  

  Si     No      No s’escau 

 

  Si     No      No s’escau 

  Si     No      No s’escau 

Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer - Registre Sanitari d’ Empreses Alimentàries  

 Activitat subjecta a 

registre sanitari 

municipal 

  Declaració responsable en matèria de salut 

alimentària  

  Si     No      No s’escau 

 
DADES DE L'ESTABLIMENT: 
 

Nom comercial de l'activitat o establiment 
       

Tipus d’activitat 
       

Adreça   
       

Referència cadastral (Mes informació a: http://www.sedecatastro.gob.es ) 
       

Superfície total  construïda (m2) 
       

Superfície útil (m2) 
       

Descripció del nombre de plantes ocupades per l'activitat (soterrani, planta baixa, planta pis...): 
         

Horari i dies de funcionament 
       

Aforament màxim 
       

Relació de maquinària: Descripció, unitats, potència (kw) 
       

 
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA I/O OBSERVACIONS:  
 
      
 
DOCUMENTACIÓ QUE OBRA EN PODER DE L'AJUNTAMENT (Marcar amb una X) 
 

 Llicència o comunicació prèvia d'obres (si és el cas).    
 Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del 

domini públic municipal (per exemple, guals, terrasses, etc.), si és el cas.  
 Justificació acreditativa que s'ha realitzat el pagament de la taxa corresponent a aquesta 

Declaració responsable.  
  
 

http://www.sedecatastro.gob.es/


  

  

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE  
 
En qualitat de titular o representant legal de l'establiment, declaro sota la meva responsabilitat 
que aquestes dades són exactes i que:  
 
1. L'establiment del qual sóc titular o representant compleix i aplica els requisits establerts en la 
legislació sanitària bàsica i específica dels sectors de l'activitat, i em comprometo a respectar-
los.  
2. Em comprometo a complir aquests requisits mentre exerceixi l'activitat.  
3. Em comprometo a comunicar a l'Ajuntament totes les modificacions de titularitat, 
instal·lacions, equipaments o baixa de l'activitat.  
4. Són certes i exactes totes les dades especificades en aquest escrit i que estic informat/da 
que l'Ajuntament pot comprovar la veracitat de les dades declarades. 
 
 
AUTORITZACIÓ a l’Ajuntament de Cunit a verificar les meves dades a altres administracions o 
organismes per comprovar el compliment de les condicions requerides per a l'exercici de 
l'activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència. 
 
 
Cunit,            
 
Signatura, 
 
 
 
Nom i Cognoms:       
 
 
 
 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us 
informem que les dades facilitades seran incorporades en el corresponent fitxer automatitzat per a la 
gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Cunit i s’informa a la 
persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els 
termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 

 
 
IL·LM. SR./SRA. ALCALDE/SSA DE L'AJUNTAMENT DE CUNIT 


