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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de gestionar les llicències i permisos municipals relacionats amb obres i temes urbanístics, en base a la llei 
7/1985 LBRL (article 25.2.f). 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades no 
seran cedides a tercers. 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd 
 
                               Pl. Mercat, 6-9 - 17220 Sant Feliu de Guíxols - Tel.  972 32 70 13 - 972 32 70 00 -  urbanisme@guixols.cat

Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  

SOL·LICITUD D'INFORME PREVI EN MATÈRIA D'INCENDIS

Dades identificatives del/la sol·licitant:

Nom i cognoms/raó social:
Adreça: 

Província: Municipi: Codi Postal:
Telèfon: Telèfon mòbil: Adreça electrònica:

Dades identificatives del/la representant: (en cas d'haver-n'hi un)

Nom i cognoms/raó social:
Adreça: 

Província: Municipi: Codi Postal:
Telèfon: Telèfon mòbil: Adreça electrònica:

Dades de l'establiment/activitat:
Nom comercial:
Referència cadastral: Codi CCAE:
Adreça:
Telèfon: Adreça electrònica:
Activitat principal:
Activitats secundàries:

Demano:
Que es tingui per presentada aquesta sol·licitud i que l'Ajuntament la remeti a l'òrgan competent de la 
Generalitat per a l'emissió del corresponent informe previ en matèria d'incendis.

Documents que cal adjuntar:
 · 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, en format digital, descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable   
   en matèria d'incendis, signat pel tècnic competent 
 · Justificació acreditativa que s'ha realitzat el pagament de la corresponent taxa 
 · Imprès de sol·licitud degudament complimentat i signat

Sant Feliu de Guíxols,
Signatura:

Tel. mòbil: Adreça-e d'avís: Accepto la notificació electrònica

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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