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REGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA.  ACTIVITATS REPAR 
 
 

Titular..................................................................................., amb DNI .......................... 

representat legalment per ...................................................., amb DNI .......................... 

amb domicili a ................................................................................................................... 

de ........................................................................... codi postal......................................... 

número de telèfon.................................... correu electrònic.............................................. 

 

Comunico a l’ajuntament l’obertura i inici de l’activitat recreativa o espectacle públic 

següent, sotmesa al règim de comunicació prèvia, d’acord amb l’article 124 del Decret 

112/2010, de 31 d’agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 

recreatives: 

ACTIVITAT ........................................................................................................................ 

NOM COMERCIAL:  ......................................................................................................... 

ADREÇA: .......................................................................................................................... 

SUPERFÍCIE ..........................................................KW..................................................... 

 

     canvi de nom                                             canvi no substancial 

    ampliació  (amb metres)                             canvi substancial 

    ampliació (sense metres)                           local compartit 

     altres 

 
Exempcions i bonificacions (condicions establertes en l’Ordenança fiscal municipal número 9): 
 
    fundacions i associacions sense ànim de lucre 

    més de 3 treballadors          

   titular de l’activitat en situació d’atur, menor de 30 anys, pla d’empresa validat pels serveis d’iniciatives          

econòmiques d’una administració pública i local inferior a 200 metres 

   titular de l’activitat en situació d’atur, pla d’empresa validat pels serveis d’iniciatives econòmiques d’una 

administració pública i local inferior a 200 metres 

    estalvi energètic                                

    cases, edificis, pisos de catàleg 

    investigació, recerca tecnològica, ambiental, biomèdica o atenció social 

    activitats nova creació zona de clau 1, PG  (casc antic i La Geltrú) 

 

Vilanova i la Geltrú, ............. de ............................. de ........... 

 

(signatura) 

Documentació que es presenta: (marcar les caselles al revers d’aquest full) 
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La comunicació està condicionada a la verificació formal de la documentació presentada. 

 
 

  Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa per a la tramitació de l’expedient, el qual 
no es tramitarà si no s’ha efectuat el pagament. (Ordenança fiscal municipal número 9) 

 
   Declaració responsable conforme l’establiment o activitat compleix els requisits establerts en el 

REPAR. 
 

 Declaració responsable de la persona titular o organitzadora, si s’escau, on faci constar el compromís 
o estar en possessió,  de  la contracció d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc i 
de disponibilitat de la fina o local. (article 125 REPAR) 

 
       Fotocòpia del DNI o CIF del titular. 

 
    Fotocòpia de la constitució de la societat en cas que ho sigui, degudament actualitzada, aportant 

còpia si s’escau de les possibles modificacions estatutàries que sobre la mateixa s’hagin produït. 
 

 Fotocòpia del contracte de lloguer o títol d’adquisició del local. 
 

 Fotocòpia declaració censal, model 036, 037, o l’IAE. 
 

 Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació elèctrica. 
 

 Descripció de l’activitat  mitjançant un projecte bàsic amb memòria ambiental. Aquesta documentació 
serà necessària en els casos en els quals no s’hagi sol·licitat llicència d’obres d’adequació de local 
per dur a terme una activitat i/o quan se sol·liciti una ampliació (sense metres) d’una activitat. 

 
 Estudi acústic en aquelles activitats que així ho estableixi l’Ordenança municipal reguladora del soroll 

i les vibracions.  En els casos que sigui necessari aplicar algun tipus d’aïllament caldrà que aquest 
estigui inclòs en la llicència d’obres. 

 
 Certificat acústic emès per un projectista o instal·lador responsable amb mesurament “in situ” des del 

recinte  més sensible que acrediti el compliment de l’aïllament acústic projectat i regulat per 
l’ordenança. 

 
 La certificació lliurada pel personal tècnic competent que, si escau, ha d’ésser el director o la 

directora de l’execució del projecte que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen a l’estudi 
ambiental i al projecte o la documentació tècnica presentats i que es compleixen tots els requisits 
ambientals. 

 
 Les activitats que segons la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 

d’incendis en establiments, activitats i infraestructures, estiguin sotmeses al control preventiu de la 
Generalitat hauran de presentar la documentació d’acord allò que estableix el Departament d’interior,  
(htpp://www20.gencat.cat/portal/site/interior/) 

 
 Fotografies de l’interior del local i de la façana de l’edifici. 

 
 Document acreditatiu de la designació, per part del titular de l’activitat, de la persona que assumirà la 

responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que expedirà el certificat acreditatiu de l’adequació 
de l’activitat i de les instal·lacions. 

 
 En el cas que una activitat inclogui abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, queda 

sotmesa al règim d’autorització d’abocaments. Caldrà tenir la corresponent autorització d’abocament. 
 

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

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

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