
 

 

SOL·LICITUD COMUNICACIÓ ANNEX III.A 
 

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 _____________________________________________________  

 
 

Exposa que desitja exercir una activitat, consistent en ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

situada al carrer _______________________________________________________, la qual se subjecta al règim de permís 

municipal ambiental. D’acord amb el que estableixen les normes vigents, s’adjunta a la present, la documentació següent: 

 
( ) Projecte executiu, 2 còpies en format paper i 1 còpia en format PDF, redactat pel tècnic competent i visat pel Col·legi 

corresponent 

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

(  ) Fotocòpia del contracte de lloguer o títol de propietat 

(  ) Certificat final de l’activitat signat i visat pel Col·legi corresponent  

(  ) 2 fotografies de les façanes 

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

(  ) Document de legalització de les instal·lacions (electricitat, calefacció, compressors, etc.) 

(  ) 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   

(  ) Estudi d’impacte acústic segons l’annex 10 de la Llei 16/2002. de 28 de juny 

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

(  ) 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 

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 de conformitat amb la Llei 12/2012, de 26 de desembre de 2012, de mesures urgents de liberalització del 

comerç i de determinats serveis, es troba en el règim de comunicació prèvia. 

 

 
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 indicada.  



 
 

 
 

ACTIVITATS INCLOSES A L’ANNEX 3.a  
Antenes de telefonia mòbil (Instal·lacions de radiocomunicació emplaçades en demarcació no urbana. Instal·lacions de 
radiocomunicació emplaçades en demarcació urbana de PIRE sigui inferior a 100 W.  

Aparcaments de superfície entre 100 i 2.500 m²  

Bar-Restaurant i Restaurants amb servei de sopar i prolongació d’horari fins la 01:00h (**)  

Bars cafeteries i restaurants (en horari diürn de 07:00 a 23:00h)  

Bugaderia amb neteja en sec en establiment comercial (tintoreria)  

Bugaderia no industrial  

Carnisseries amb obrador  

Cases de colònies, granges escoles, aules de natura i albergs de joventut amb una capacitat d’allotjament fins 100 places  

Centres d’assistència primària, hospitals de dia i consultoris amb una superfície des de 200m² fins a 750 m²  

Centres d’Internet amb servei de bar (Cibercafé) i horari diürn  

Centres geriàtrics amb un nombre fins a 50 places  

Centres veterinaris (sense permanència nocturna) i venda d’animals  

Clíniques dentals i consultoris mèdics amb raigs X o similars de superfície fins a 750 m²  

Elaboració d’aliments (càtering, menjars preparats),amb horari diürn amb una capacitat d’elaboració de productes acabats fins a 5 
t/d  

Escoles, escoles bressol, acadèmies i centres d’ensenyaments en general amb un nombre de places fins a 100  

Fabricació d’articles de joieria, orfebreria, argenteria, bijuteria i similars fins a 200 m².  

Fabricació de maquinària i/o productes metàl·lics diversos amb una capacitat de producció de menys de 50 t/d  

Fabricació de mobles, fins a 5 t/dia  

Forns de pa i pastisseries (amb forns de potència elèctrica total superior a 7,5 Kw) horari diürn  

Fusteries amb instal·lació de pintura, envernissament o lacatge  

Hípiques  

Hoteleria i similars fins a 50 habitacions  

Indústries i magatzems amb una càrrega de foc inferior a 60.000 Mcal.(250.000 MJ)  

Laboratoris d’anàlisi i recerca fins a 75 m², exclosos despatxos i magatzems  

Ludoteques  

Magatzem de productes perillosos, capacitat fins a 50 m3. (G.L.P.)  

Resta d’activitats que estan incloses a l’annex 3 del Decret 143/03 de modificació del Decret 136/1999 pel qual s’aprova la LIIAA i 
se n’adapten els annexes  

Tallers de confecció, calçat, marroquineria i similars  

Tallers mecànics de cotxes sense xapa i pintura fins a 500 m².  

Tallers mecànics sense pintura i tract. superfícies (excepte cotxes)  

Establiments comercials d’alimentació i art. gran consum, amb superfície de venda entre 400 m² i 700 m² i que no pertanyin a un 
grup empresarial que facturi més de 3.000 milions d’euros (500.000 milions ptes.) (*)  

Establiments comercials mitjans, excepte alimentació i art. gran consum, amb superfície de venda entre 700 m² i 2000 m² (*)  

Establiments comercials petits, excepte alimentació i art. gran consum, amb superfície de venda entre 400 i 700 m²  

Establiments comercials fins a 2.500 m² , en centres comercials (S>2.500 m² )  

 


