
 

Pàg. 1   

 

SOL·LICITUD INFORME PREVI EN MATÈRIA D’INCENDIS 

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

DNI / NIF /NIE/ Passaport 
      

Adreça 
      

Codi Postal 
      

Municipi 
      

Província 
      

Telèfon mòbil  
      

Telèfon 
      

Adreça electrònica 
      

 

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

DNI / NIF /NIE/ Passaport 
      

Adreça 
      

Codi Postal 
      

Municipi 
      

 

Província 
      

Telèfon mòbil  
      

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 
      

Codi Postal 
      

Municipi 
      

Província 
      

Telèfon mòbil  
      

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 l’Annex  
d’aquest formulari. 

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) 
      

 



 

Pàg. 2   

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 

 

  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. 

_________________,        de/d’                  de 20   
 

 
 
 
 
Signatura, 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pàg. 3   

 

Protecció de dades personals  
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us 

informem que les vostres dades personals s’inclouran en un fitxer del que és responsable l’Ajuntament de 

Palau-solità i Plegamans i seran objecte de tractament exclusivament per a la finalitat de poder tramitar la 

vostra sol·licitud, i per al temps estrictament necessari per al compliment de la citada finalitat; només 

seran cedides amb el vostre consentiment o si ho autoritza una llei. 

 

Qualsevol altre tractament requerirà el vostre consentiment inequívoc, llevat de la utilització que pugui 

fer-ne l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans per enviar-vos informació oficial o d'interès ciutadà, o 

qualsevol altre actuació compresa dins l'exercici de les funcions de l'Ajuntament i del seu àmbit 

competencial, o en qualsevol altre supòsit previst a la normativa vigent. 

 

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que us 

correspongui 

legalment, mitjançant uns instància, al Registre General de l’ajuntament: Plaça de la Vila, 1 08184 – Palau-

solità i Plegamans, o per internet a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament. 
 

 

Notificacions electròniques  
El fet de facilitar un número de telèfon mòbil o una adreça de correu electrònic comporta el consentiment 

de l'interessat per rebre per mitjans electrònics notificacions i/o comunicacions amb els efectes jurídics 

que es puguin derivar d'aquesta sol·licitud. 

 

Les notificacions i les comunicacions electròniques es dipositaran a la seu electrònica d’aquest ens. El 

sistema de notificacions i comunicacions electròniques enviarà a l'interessat correus electrònics i/o 

missatges SMS informant-lo del dipòsit de la notificació/comunicació. El correu i/o SMS s’envien a títol 

merament informatiu. 

 

Per a l’acreditació de l'accés de l’interessat al contingut de les notificacions caldrà la identificació i 

autenticació del mateix amb algun dels dos mecanismes següents: 

 

a) mitjançant signatura electrònica generada per algun dels certificats electrònics reconeguts 

emesos per una entitat de certificació classificada pel Consorci AOC 

(http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronicai-seguretat/Validador/Classificacio-

Certificats). 

 

b) mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de 

correu electrònic indicats en aquesta sol·licitud. Aquesta opció només estarà disponible quan la 

notificació o la comunicació permeti aquest tipus d’identificació. En la utilització d’aquest sistema 

és recomanable aplicar les mesures de seguretat recomanades pel Consorci AOC 

(http://www.aoc.cat/content/download/23666/44021/file/Consideracions_us_mobil_i_correu.pd

f). 

 

Per a l'accés al contingut de les comunicacions únicament cal la identificació de l'interessat. 

 

Pel que fa a les notificacions electròniques, de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010, 

de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la 

notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la posada a 

disposició de la persona interessada o del representant o la representant d'aquesta, han transcorregut deu 

dies naturals sense accedir-ne al contingut, o bé cinc dies en els expedients de contractació, llevat que, 

d'ofici o a instància del destinatari o destinatària, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-

hi. 
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