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SOL·LICITUD INFORME PREVI
EN MATÈRIA D’INCENDIS
Registre

Expedient

DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT
Nom i cognoms / Raó Social

DNI / NIF /NIE/ Passaport

Adreça
Província

Telèfon mòbil

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi)
Nom i cognoms

DNI / NIF /NIE/ Passaport

adfafadsfadfadsfadsfadf

Adreça
Província

Telèfon mòbil

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS
Les del Sol·licitant

Les del Representant

Altres (Omplir el següent formulari)

ALTRES DADES
Nom i cognoms

DNI / Passaport

Adreça
Província

Telèfon mòbil

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud
Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a la seu electrònica
(https://seuelectronica.molletvalles.cat).

DADES DE L’ESTABLIMENT / ACTIVITAT
Nom comercial
Referència cadastral (Més informació a: http://www.sedecatastro.gob.es )
Adreça
Telèfon

Adreça electrònica

Activitat principal
Codi CCAE:
Altres activitats / activitats secundàries (Descripció)

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL SOL·LICITANT
Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya)
Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)

Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en
matèria d’incendis (duplicat)
Altra documentació:

DOCUMENTACIÓ QUE ES TROBA EN PODER DE L’AJUNTAMENT
Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.
Identificada amb la liquidació núm.:

DECLARO RESPONSABLEMENT
Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a tramitar
aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

SOL·LICITO
Que es tingui per presentada aquesta sol·licitud i que l’Ajuntament la remeti a la Generalitat per a
l’emissió del corresponent informe previ en matèria d’incendis.

Signatura,

TAXA PELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA

L’interessat abonarà la quantitat de ________ en aplicació de l’Ordenança fiscal 2.5 - Taxa
per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les
revisions periòdiques
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