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*Camps obligatoris

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.

Dades de la persona interessada

Nom i cognoms* _____________________________________________________________________   NIF* __________________

Raó social _________________________________________________________________________________________________   

Domicili* __________________________________________________________________________________________________

Població* _____________________________________________________________________________ codi postal ____________

Adreça electrònica* __________________________________________________   Telèfon* ________________________________

Dades de l’establiment/activitat

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: ____________
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Documentació que aporta el sol·licitant
Dades i documentació establertes al detall de "documentació a aportar" relacionades a la descripció del tràmit.

Altra documentació ___________________________________________________

Documentació que obra en poder de l’ajuntament
Llicència o comunicació prèvia relativa a l'exercici de l'activitat. Referència _________________

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

Declaro responsablement
- Que es realitzarà una modificació no substancial en l'activitat identificada en aquesta comunicació, la qual s'està exercint sota l'empara 
del corresponent i vigent títol d'intervenció legalment requerit.

- Que d'acord amb el disposat a l'article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, he de comunicar a l'Ajuntament l'esmentada modifica-
ció no substancial de l'activitat i, per tal de poder-la dur a terme, compleixo els requisits establerts per la normativa vigent, disposo de la 
documentació acreditativa corresponent i em comprometo a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

- Que les dades consignades en aquesta comunicació són certes, així com tota la documentació que s'adjunta, i que estic obligat a 
comunicar qualsevol nova variació que pugui produir-se d'ara en endavant.

- Que disposo de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l'activitat, si escau.

- 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.

Efectes de la presentació de la comunicació
- Formalitzada aquesta comunicació de modificació no substancial, la modificació es podrà dur a terme si l'òrgan ambiental la considera 
no substancial o bé si no manifesta el contrari en el termini d'un mes.

-La modificació no substancial es durà a terme sota l'exclusiva responsabilitat de la persona titular i sense perjudici d'haver de disposar 
dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d'acord amb la normativa sectorial, siguin preceptius.

- Aquesta 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 e efectes contraris a l'ordenament vigent.
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