
 

 

SOL·LICITUD COMUNICACIÓ ANNEX III.C 
 

Representant legal 

Nom i cognoms o raó social: _________________________________________________________________________________ 

Document d’identitat: ________________________________   Telèfon: _____________________________________________ 

Adreça per notificacions: ____________________________________________________________________________________ 

Codi postal i població: ______________________________________________________________________________________ 

Tècnic responsable 

Nom i cognoms ___________________________________________________  Titulació ________________________________ 

Telèfon _________________________  Adreça electrònica ________________________________________________________  

 

 
Sol·licita exercir una activitat innòcua, consistent en __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, situada al carrer  

_______________________________________________________________, la qual es subjecta al règim de comunicació prèvia. D’acord 

amb les normes vigents, i en particular dels articles 85 a 88 de l’ordenança reguladora de la intervenció integral de l’admin istració municipal 

en les activitats i instal·lacions, adjunta amb la present sol·licitud, a efectes de comunicació prèvia, la documentació següent (marcar la 

documentació aportada): 

 
(  )  DNI del peticionari o en cas de societat NIF d’aquesta i poders del representant 

(  )  Fotocòpia del contracte de lloguer o títol de propietat 

( ) Plànol d’emplaçament signat 

( ) Plànol del local, planta i secció, signat pel titular 

( ) Butlletí d’instal·lació elèctrica actualitzat 

( ) Breu memòria descriptiva de l’activitat signada, indicant-hi també si s’hi instal·larà maquinària i la seva potència aproximada i               

descripció del local, indicant el tipus de bigues(*) i  si hi ha portes que comuniquen amb altres locals de l’edifici. 

( ) Indicar superfície útil total ......................... m2 i  superfície construïda total .................. m2 

( ) 2 fotografies de les façanes 

( ) Certificat d’instal·lació i manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis 

( ) Certificat del material i de l’aplicador de la resistència al foc i reacció al foc, sectorització dels materials quan procedeixi 

( ) Fotocòpia de la sol·licitud de la llicència d’obra menor per la instal·lació del rètol   

( ) En el moment de la presentació d’aquesta sol·licitud s’haurà de liquidar la taxa corresponent, essent les formes de pagament:  

- efectiu  - xec bancari   -targeta de crèdit 

 (*) En el cas de que les bigues siguin de ferro o de fusta protegides amb pintura s’haurà d’aportar certificat, emès per una entitat 

d’inspecció i Control homologada per la Generalitat, relatiu al Grau d’eficàcia de la protecció aplicada a l’estructura metàl·lica, de conformitat 

amb el DB SI de Codi Tècnic de l’Edificació. 

 
COMUNICO l’obertura i inici de l’activitat en el termini d’un mes, en els termes establerts a  la Llei 20/2009 i l’ordenança municipal 

d’activitats i DECLARO de forma responsable que l’activitat compleix els requisits ambientals, la normativa vigent i que la instal·lació s’ajusta 

a la documentació presentada. 

 

 

El termini legal per a completar o subsanar la documentació és de 10 dies hàbils i transcorregut el mateix es considerarà desistida la 

sol·licitud tot advertint que es produirà la caducitat del procediment en el cas de mantenir-se paralitzat per causa imputable a l’interessat 

amb les conseqüències i sancions que legalment puguin procedir (arts. 71, 92 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú). 

 

Valldoreix, ____ d __________________ de 20__            Signatura 

El/la titular resta assabentat/da que no ha d’obrir l’establiment ni iniciar l’activitat si no ha presentat tota la documentació 

necessària.  



 
 

 
 

ACTIVITATS INCLOSES A L’ANNEX III.C  

Activitats de 1a categoria, sense risc específic  

Aparcaments de menys de 100 m²  

Carnisseries sense obrador  

Centres d’Internet amb horari diürn i sense servei de bar  

Copisteries  

Despatxos professionals entre 200 i 400 m² (els de S<200 m² no estan subjectes a llicència ambiental)  

Establiments comercials fins a 400 m² de superfície de venda, en centres comercials (S<2.500 m²)  

Establiments de serveis als animals de companyia sense permanència nocturna  

Establiments de venda de material fotogràfic amb aparell de revelar a l’instant  

Establiments de venda de pa o pastisseria sense elaboració ni degustació  

Instituts de bellesa sense raigs UVA  

Locutori  

Oficines fins a 400 m²  

Establiments comercials d’alimentació i art. gran consum, amb superfície de venda de 400 m² i que no pertanyin a un grup 
empresarial que facturi més de 3.000 milions d’euros  

Establiments comercials sense risc específic, excepte alimentació i art. gran consum, fins a 400 m² de superfície de venda  

 


