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MODEL NORMALITZAT DE  (A2) SOL·LICITUD DE PERMÍS D’INSTAL·LACIÓ D’ACTIVITAT PERMANENT (27/02/2020) 

INSTRUCCIONS SOL·LICITUD PERMÍS D'INSTAL·LACIÓ ACTIVITAT PERMANENT 

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

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

TIPUS D'ACTIVITATS SUBJECTES A AQUESTA SOL·LICITUD 

Requereixen permís d'instal·lació: 

 Les activitats permanents majors i les seves modificacions, llevat que es tracti de modificacions simples. 

 Qualsevol activitat permanent que es faci en domini públic o en sòl rústic protegit o afecti a béns protegits, excepte que es 
tracti de modificacions simples. 

 Qualsevol activitat permanent que necessiti la redacció d'un projecte d'obres. 

1. EXPEDIENT – Hi heu d'indicar si es tracta de la instal·lació d'una nova activitat o de l'ampliació o la modificació d'una d’existent. 

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

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

2. DADES SOL·LICITANT - Dades de la persona o l’empresa que fa la sol·licitud. 

Llinatges i nom o raó social: Nom sencer de la persona o l’empresa que fa la sol·licitud. 

NIF/CIF: Número d'identificació fiscal de la persona o l’empresa que fa la sol·licitud. 

Actua com: S'hi ha d'indicar si la persona declarant actua com a titular de l'activitat o si ho fa en representació d'una altra 
persona o una empresa, amb el nom d'aquestes darreres; ha d'acompanyat de model o poder de representació (indicau el 
tipus de representació aportada). 

NIF/CIF: Número d'identificació fiscal de la persona representant. 

Domicili a l’efecte 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'especificau, acceptau l'enviament de comunicacions també per aquest mitjà. 

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

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

Tipus d'activitat: Hi heu d'indicar el tipus d'activitat atenent les definicions de la Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació 
de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats, de la qual es fa un resum. 

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 a determinar o concretes. 

Permanent major: activitats o modificacions en què concorre una o més de les circumstàncies següents: superfície de 
més de 2.500 m2 (1.000 m2 si són indústries, tallers industrials o indústries agroalimentàries); que els ocupants 
necessitin ajuda per a ser evacuats (guarderies, hospitals, residències de la tercera edat i similars); cabuda superior a 
500 persones, o 250 en espais d'alta densitat d'ocupació; càrrega de foc superior a 400 Mcal/m2 o 250 Mcal/m2 amb 
superfície superior a 300 m2; emissió de renou superior a 90 dB(A) de dia o 80 dB(A) de nit; que estigui inclosa a la Llei 
12/2016, d'avaluació ambiental; que s’hi manipulin, expedeixin o emmagatzemin productes perillosos; instal·lacions 
d'infraestructures comunes; activitats en espais compartits. 
Permanent menor: activitat que no és permanent major ni permanent innòcua. 
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Permanent innòcua: aparcaments a l’aire lliure de fins a 100 m2; despatxos professionals de fins a 50 m2 que no 
pertanyin a un habitatge; activitats de servei en dependències inferiors a 50 m² d'un habitatge; venda directa dels 
productes de segona transformació de la mateixa explotació agrària. 

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

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

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'hi ha d'indicar si s'han de realitzar obres que requereixen projecte o si no s'han de realitzar obres per a 
instal·lar l'activitat sol·licitada. En el primer cas, indicau l'import de les obres. 

5. SOL·LICITUD - La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació de les lletres a, b i c i  s'hi ha d'indicar el tipus de 
projecte que s'aporta. En cas que l'activitat requereixi autoritzacions prèvies per a la instal·lació, aquestes s'han d'aportar 
juntament amb la sol·licitud. En el cas de realitzar obres s'ha d'aportar la documentació referida a la gestió de residus. 

a) projecte d'activitat: Per a activitat permanent major que no necessiti redacció de projecte d'obres per a la seva 
instal·lació. Si s'han de fer obres que no necessitin projecte, la descripció d'aquestes es pot incloure dins del projecte 
d'activitats o presentar-se com a documentació annexa. 

projecte d'activitat i projecte d'obres coordinats: Per a activitats permanents que necessitin redacció de projecte 
d'obres per a instal·lar-les. Si el projecte d'obres és un projecte bàsic, es pot presentar un projecte preliminar d'activitats 
o integrar el contingut d'aquest en el projecte bàsic. 

projecte integrat d'obres i activitats: Per a activitats permanents que necessitin redacció de projecte d'obres per a 
instal·lar-les. Es tracta d'un únic projecte que preveu l'obra i l'activitat. 

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

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

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

e)   gestió de residus: Documentació referent a la gestió de residus en cas de fer obres. 

6. TERMINI D’INICI - Termini màxim en el qual es preveu iniciar la instal·lació i l'obra i el termini màxim previst per a instal·lar i 
executar l'obra. 

Termini previst per a iniciar la instal·lació i l'obra: S'hi ha d'indicar el termini en el qual es preveu iniciar la instal·lació i 
l'obra una vegada obtingut el permís previ. No pot ser superior a 6 mesos. 

Termini màxim per a instal·lar i executar l'obra: S'hi ha d'indicar el termini en el qual es preveu finalitzar la instal·lació i 
l'obra. No pot ser superior a 36 mesos. 


