CERTIFICAT TÈCNIC D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES INNÒCUES*
INNÒCUES*

1. Dades del tècnic responsable del certificat:
Nom: .................................................................................................................... NIF: .................................
Domicili per a notificacions: ........................................................................ de .........................
...........

Telèfon:

............................................

Mòbil:

...........................................

CP
Fax:

............................................Correu electrònic: ................................................................................
Col·legi Professional: ............................................................................ núm de col·legiat: .........................

El tècnic que subscriu el present certificat, declara responsablement que no es troba inhabilitat i disposa
d’una pòlissa de responsabilitat civil amb les quanties i garanties necessàries per a l’exercici de la
professió.

2. Dades de l’establiment i de l’activitat:
Activitat
Titular de l’activitat
Representant
Referència cadastral
Ús urbanístic
Epígraf IAE
Emplaçament
Població
Nom Comercial
Superfície construida
(m2)
Superfície útil (m2)
Horari de funcionament

NIF
DNI
UTM X
Zonificació
CCAE-09

UTM Y

17480 Roses

Alçada (m)
Potència
contractada (Kw)
Nº de treballadors

Un cop realitzat el reconeixament tècnic de l’activitat, CERTIFICO que compleix els requisits establerts
per la normativa vigent per a accedir a l’exercici de l’activitat i en particular:
1. S’ha comprovat que l’ús urbanístic de l’activitat és compatible amb el planejament vigent. (PGOUR)
2. Es compleixen els requisits establerts a la normativa sectorial contra incendis d’aplicació a l’activitat
referida, i es compleixen els següents aspectes mínims:
a. L’establiment està sectoritzat a nivell d’incendis respecte establiments i habitatges veïns.
b. No es superen els recorreguts màxims d’evacuació.
c. Es disposa com a mínim d’un extintor mòbil de 6 kg. de pols polivalent i d’eficàcia 21A-113B,
cada 15 m de recorregut.

d.
e.

f.

Es disposa d'enllumenat d’emergència, que garanteix un nivell d'il·luminació a raó de 5
lumen/m2, en la part pública de l’activitat.
Les estructures portants presents a l’establiment compleixen l’estabilitat mínima al foc exigida
segons normativa sectorial en matèria de condicions de protecció contra incendis, atenent a la
càrrega de foc present a l’establiment, l’ús, i la situació relativa d’aquest. (en cas d’ignifugació
cal aportar certificat del tècnic de l’empresa aplicadora, amb indicació de l’estabilitat al foc
aconseguida).
Els mitjans d'extinció i les vies d’evacuació estan senyalitzats conforme al punt 2 del CTE DBSI-2 i el punt 7 de DB-SI-3 respectivament.

3. Les instal·lacions tècniques presents al local considerades de seguretat industrial, tals com
elèctrica, gas, aparells a pressió, tèrmiques, han estat legalitzades d’acord amb la seva normativa
sectorial i han passat els controls periòdics corresponents.
4. Es compleix la normativa d’accessibilitat a nivell d’accés al local, recorreguts i serveis higiènics
adaptats, d’acord amb el CTE-DB-SUA i Decret 135/1995 (Codi d’Accessibilitat de Catalunya).
5. S’adjunta els següents plànols delineats a escala, que reflacteixen amb fidelitat l’estat actual de
l’establiment:
a. Situació i emplaçament de l’establiment.
b. Planta i secció: Descriptiu de l’estat actual de l’establiment, amb indicació de la distribució
interior i maquinària, les superfícies, la situació dels mitjans d’extinció, la situació de
l’enllumenat d’emergència, la situació dels serveis higiènics, la situació de maquinària amb
indicació de la seva potència, les dimensions dels accessos i l’alçada del local.

I perquè així consti signo el present certificat (Signatura tècnic i segell):

Lloc i data:

Nota *: La inexactitud, falsedat o omissió, en qualsevol dada, manifestació o document que s’acompanyi o incorpori a la
declaració, determinarà la impossibilitat de continuar l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tingui
constància de tals fets, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què doni lloc i a l’obligació de
l’interessat a restituir la situació jurídica, així com la impossibilitat d’instar un nou procediment amb el mateix objecte, durant un
període de 5 anys, d’acord amb allò establert a l’article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de las
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

