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MODEL NORMALITZAT DE  (A5) COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INSTAL·LACIÓ D’ACTIVITAT PERMANENT MENOR (27/02/2020) 

INSTRUCCIONS COMUNICACIÓ PRÈVIA INSTAL·LACIÓ ACTIVITAT PERMANENT MENOR 

AQUEST DOCUMENT HA DE SER EMPLENAT EN LLETRES MAJÚSCULES I HA D'ESTAR ACOMPANYAT DE LA 
DOCUMENTACIÓ INDICADA A L'APARTAT 5. COMUNICACIÓ PRÈVIA. 

Els camps indicat amb (*) són dades obligatòries de complimentar. Els camps indicats amb (**) són obligatoris només en cas de 
representació. 

TIPUS D'ACTIVITATS SUBJECTES A AQUESTA COMUNICACIÓ PRÈVIA 

 Les activitats permanents menors així com les seves modificacions, excepte que es tracti de modificacions simples, que no 
necessitin realitzar obres amb projecte per a la seva instal·lació. 

1. EXPEDIENT - Heu d'indicar si es tracta de la instal·lació d'una nova activitat o l'ampliació o modificació d'una activitat existent. 

Nova instal·lació: Intervenció per instal·lar una nova activitat. 

Modificació/Ampliació: Intervenció per modificar o ampliar una activitat existent que disposa de títol habilitant (s'ha d'indicar 
el número de l'expedient inicial). 

Espai compartit: activitats permanents distintes i independents que es realitzen de forma simultània o no en un mateix espai 
físic i que tenen titulars diferents. 

Infraestructures comunes: instal·lacions tècniques i zones d'un edifici o conjunt d'edificis que donen servei a establiments 
físics susceptibles d'activitats per determinar o a activitats concretes. 

2. PERSONA QUE FA LA COMUNICACIÓ - Dades de la persona que fa la comunicació prèvia. 

Llinatges i nom: Nom sencer de la persona que comunica. 

NIF: Número d'identificació fiscal de la persona que comunica. 

Actua com: S'ha d'indicar si la persona actua com a titular de l'activitat o si ho fa en representació d'una altra persona o una 
empresa, amb indicació del nom d'aquestes darreres, que s'ha d'acompanyar de model o poder de representació (indicar el tipus 
de representació aportada). 

NIF/CIF: Número d'identificació fiscal de la persona o empresa representada. 

Domicili a efectes de notificacions: Adreça vàlida per a l'enviament de notificacions (núm./km, bloc, escala, pis, porta, CP, 
municipi, província). 

Tel: Número de telèfon de la persona sol·licitant o de la persona representant, vàlid per a comunicacions. 

Adreça electrònica: Si en teniu. Si l'especifiqueu esteu acceptant l'enviament de comunicacions també per aquest mitjà. 

3. DADES DE L'ACTIVITAT - S'ha d'indicar l'activitat que es pretén instal·lar. 

Activitat: Descripció de l'activitat que es pretén instal·lar. 

Situació del local: Adreça del local en el qual es pretén instal·lar l'activitat. 

Ref. cadastral: Número d'identificació del cadastre del local en el qual es pretén instal·lar l'activitat. 

Superfície: 

computable: Superfície construïda del local en el qual es pretén exercir l'activitat declarada. 

útil: Superfície útil del local en el qual es pretén exercir l'activitat declarada. 

ampliació: Superfície útil de l'ampliació o modificació del local en el qual es pretén exercir l'activitat declarada. 

4. DADES DE L'OBRA - S'ha d'indicar si s'han de fer obres per a la instal·lació de l'activitat. Si s'han de realitzar obres que no 
necessiten projecte, s'ha de presentar comunicació prèvia de obres model 4. 

5. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA OBLIGATÒRIA - La comunicació prèvia obligatòriament ha d'anar acompanyada de la 
documentació de les lletres a), b) i c). 

a) projecte d'activitat: Projecte tècnic que recull les instal·lacions i les mesures correctores per instal·lar l'activitat. 



 
 
 
 

Tramitació: Departament d’Activitats i Seguretat d’Establiments.  Av. Gabriel Alomar, 18, 3a planta (edifici Avingudes) 07006 Palma. 
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 08:30 a 14:00 h a la planta baixa, taula 12. 

Tel. 971 44 94 24 (consultes) i 971 44 94 21 (cita prèvia). Fax 971 44 94 20. www.palma.cat 
 

MODEL NORMALITZAT DE  (A5) COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INSTAL·LACIÓ D’ACTIVITAT PERMANENT MENOR (27/02/2020) 

 certificat tècnic de la direcció de l'obra: En cas de que s'hagin realitzat obres que necessitin projecte per a la instal·lació 
de l'activitat. S'ha d'acreditar l'execució de l'obra d'acord amb el projecte autoritzat. 

b) fitxa resum d'activitat: Document signat per tècnic/a que indica les dades més rellevants de l'activitat. Aquest document és 
l'indicat com model A3. 

c) declaració responsable del/de la tècnic/a competent: Declaració de capacitació tècnica del/de la tècnic/a que ha 
realitzat el projecte d'activitat. 

d) autoritzacions prèvies al permís d'instal·lació: Autoritzacions atorgades per altra administració que siguin necessàries per 
a poder instal·lar l'activitat. 


