
Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Comunicació prèvia

ambiental municipal (Annex III)

*Camps obligatoris

Dades de la persona interessada

Nom i cognoms* _____________________________________________________________________   NIF* __________________

Raó social _________________________________________________________________________________________________   

Domicili* __________________________________________________________________________________________________

Població* _____________________________________________________________________________ codi postal ____________

Adreça electrònica* __________________________________________________   Telèfon* ________________________________

Dades de l’establiment/activitat

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.

Nom comercial ______________________________________________________________________________________________

Referència cadastral* _________________________________________________________________________________________

Adreça* __________________________________________________________________________________________________

Telèfon  _______________________  Adreça electrònica _____________________________________________________________

Activitat principal*

Codi CCAE ____________

Altres activitats o activitats secundàries

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’activitart: ____________



Comunicació prèvia

ambiental municipal (Annex III)

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta comunicació.

Signatura                                                                         

Begues,               d                                               de 20                      

Documentació que aporta el sol·licitant
Projecte bàsic i/o memòria ambiental

Certificació general tècnica acreditativa que l’activitat i les seves instal·lacions s’ajusten al projecte bàsic o la memòria ambiental i 
compleixen tots els requisits ambientals exigibles.

Certificacions ambientals específiques favorables establertes en l’Ordenança per aquells casos que l’activitat generi emissions de 
gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables.

Informe i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis, en el cas d’activitats incloses en els annexos 1 o 2 
de la Llei 3/2010.

Declaració d’impacte ambiental o informe d’impacte ambiental si escau.

Pla de dejeccions ramaderes, amb el conseqüent informe favorable dle Departament competent en matèria d’agricultura i 
ramaderia.

Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 19/2011

Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació, amb especifica-
ció de la Llei en la qual s’empara.

Altra documentació ___________________________________________________-

Documentació que obra en poder de l’ajuntament

Efectes de presentació de la comunicació prèvia ambiental

Llicència o comunicació prèvia d’obres.
Referència acreditativa d’haver-la obtingut _________________

Informe urbanístic favorable, si escau.
Referència acreditativa d’haver-la obtingut o demanat _________________

Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic municipal, si escau. 
Referència de la seva sol·licitud_________________

Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.
Identificada amb la liquidació número _________________

- La presentació d'aquesta comunicació prèvia ambiental amb alguna inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, o en qualsevol 
dels documents que l'acompanyen no és jurídicament eficaç i comporta l'obligació de paralitzar l'activitat sens perjudici de les responsabi-
litats penals, civils o administratives de les quals s'hagués de respondre. 

- 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 lliurat les certificacions, mesuraments, les anàlisis i les comprovacions favorables, sense perjudici que per iniciar l'activitat s'hagi 
de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d'acord amb la normativa sectorial, són preceptius. 

- La comunicació prèvia ambiental 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 e efectes contraris a l'ordenament vigent.
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