
  

 

ACT 06. CERTIFICAT TÈCNIC COMPETENT 

ACTIVITAT COMUNICACIÓ AMB CERTIFICAT 
 

Dades del tècnic competent 
Nom i cognoms  DNI/NIF/NIE/PASSAPORT 

Col·legi Professional Núm. 

Dades de contacte professionals 
Carrer, plaça...  Núm/pis/porta 

Codi Postal Població Telèfon fix Telèfon mòbil Correu electrònic 

 

Certifico respecte a l’activitat, instal·lació o establiment el següent : 

 

Dades de l’establiment / activitat 
Nom comercial de l’activitat  

 

Superfície construïda 

 

Descripció de l’activitat 

Emplaçament de l’activitat (carrer, plaça,...) Núm/local/pis/porta 

Codi CCAE Qualificació urbanística Referència cadastral 

 
Que : 
1) L’activitat és admissible urbanísticament 

2) Una vegada realitzat el reconeixement tècnic de l’establiment, activitat o edifici, les condicions de seguretat referides a la 

limitació de la propagació interior del incendi, la limitació de la propagació exterior del incendi, l’evacuació dels          

ocupants, les instal·lacions de protecció contra incendis, la intervenció dels bombers i la resistència al foc de l’estructura són 

totes suficients i s’ajusten als requeriments específics en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendis, que estableixen 

el RD 1942/1993 de 5 de novembre i l’Ordre del 16 d’abril de 1998 i el RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi 

Tècnic de l’Edificació als seus Documents Bàsics SI i SUA i/o el RD 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el 

Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, així com les Instruccions Tècniques 

Complementàries que li siguin d’aplicació 

        3) L’activitat compleix les normes d’accessibilitat i/o els criteris de les TAAC 

        4) L’activitat no té cap font productora d’olors i compleix amb l’establert per la normativa vigent 

5) L’activitat gestionarà convenientment els residus generats en els contenidors municipals o amb un gestor autoritzat 

contractat 

        6) L’activitat no provoca contaminació lumínica i compleix la normativa establerta 

7) L’activitat no consta de cap font de soroll remarcable i compleix amb la Llei contra la contaminació acústica i la normativa 

sectorial corresponent 

8) L’activitat no té processos ni és necessari cap tractament de l’aigua residual. En cas necessari es tramitarà la corresponent 

declaració responsable d’abocament d’aigües residuals segons la normativa establerta 

9) Les instal·lacions compleixen amb els Reglaments Tècnics i les normatives sectorials que els hi siguin d’aplicació 

 

Documentació que adjunto 
        Plànols de plantes i secció del local a escala 1:50 o escala 1:100 (cotes, superfícies, relació maquinària, potències, 

instal·lacions contra incendis, evacuació, etc) 

        Certificats/assajos preceptius i necessaris per demostrar el compliment normatiu sectorial 

 

Castelldefels a 
Signatura tècnic competent 

 
 
 

Registre d’entrada : 



  

Dades del tècnic competent 
Nom i cognoms  DNI/NIF/NIE/PASSAPORT 

Col·legi Professional Núm. 

 
Declaro que :  
 
1) La meva titulació i competències m’habiliten per realitzar el treball objecte d’aquesta declaració 

2) No estic inhabilitat/da professionalment 

3) Disposo d’una cobertura adient de responsabilitat civil professional 

4) Compleixo amb les exigències de la normativa fiscal i laboral aplicable per a l’exercici de la professió 

5) He informat de la legislació aplicable i de les seves obligacions i responsabilitats al titular de l’activitat 

6) He visitat el local on s’inicia l’activitat, establiment o instal·lació i he comprovat que s’han adoptat les mesures tècniques 

necessàries per donar compliment a la legalitat vigent, i específicament he verificat que existeixen les condicions tècniques 

que he fet constar al present certificat tècnic 

 
 
I perquè així consti, i als efectes oportuns, signo aquest document a : 

 
Castelldefels a 
Signatura tècnic competent 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustríssima Sra. Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament de Castelldefels 
 

Les dades seran incloses en un fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Castelldefels per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat 

necessàries, d’acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’Oficina d’Atenció 

Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Castelldefels. 

 


