Carrer Cervantes, 16
17200 Palafrugell
972 613 100
www.palafrugell.cat
oac@palafrugell.cat

SOL·LICITUD D’INFORME PREVI EN MATÈRIA D’INCENDIS
Dades de contacte
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

En representació de

DNI/NIF

Domicili

Població

Adreça electrònica

Codi Postal

Telèfon mòbil

 No vull rebre notificacions electròniques

Dades de l’activitat
Nom comercial

Telèfon

Adreça (carrer, plaça... núm.)
Referència cadastral (aquesta informació es pot obtenir del rebut de l'IBI, a www.sedecatastro.gob.es, o a l'Ajuntament)
Activitat principal

Codi segons Llei 16/2015

Altres activitats/Activitats secundàries (descripció)

Sol·licito
Que l’Ajuntament remeti aquesta sol·licitud a la Generalitat per a l’emissió del corresponent informe previ en matèria
d’incendis.

Documents adjunts
 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
 Altra documentació que es considera oportuna (especificar la descripció de la documentació):

Documentació que obra en poder de l’Ajuntament
 Document acreditatiu d'haver pagat, per autoliquidació, la taxa corresponent

Data i signatura
Palafrugell,

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Palafrugell.
Finalitat: Deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a
efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: Compliment d'obligació legal.
Destinataris: Altres Administracions Públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del
tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Palafrugell.
Trobareu més informació a l'adreça https://seu.palafrugell.cat/politica-de-proteccio-de-dades

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declaro responsablement
1. Que en cas d'actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per tramitar
aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
2. Que les dades consignades en la sol·licitud són certes, així com tota la documentació que s'adjunta.
Data i signatura
Palafrugell,

Deixar en blanc la sol·licitud

Imprimir la sol·licitud

