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NOM I COGNOMS  DNI  

EMPRESA  CIF  

DOMICILI  

POBLACIÓ CODI POSTAL 

TELÈFON FIX   MÒBIL                                     FAX 

CORREU ELECTRÒNIC  

WWW.  

 

EXPOSO 

1. Que tinc previst realitzar l’activitat de ___________________________________________________________ 

__________________a l’adreça_________________________________________________,d’aquest municipi, 

d’acord amb el projecte, i d’altra documentació que s’adjunta a aquesta sol·licitud. 

 

2. Que d’acord amb el que s’estableix al Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de 

febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, aquesta activitat està sotmesa a llicència 

ambiental, amb la següent classificació _________________________________________________________ 

SOL·LICITO 

Que amb els tràmits previs necessaris, se m’atorgui la llicència ambiental per dur a terme l’activitat esmentada 

anteriorment.  

(Signatura) 

Els Pallaresos, ______________________________________ 

 

En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal 

(LOPD), L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS, l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant l’ 

emplenament de qualsevol instància de registre, es recolliran en els fitxers el responsable dels quals és l’AJUNTAMENT DELS 

PALLARESOS. Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament d’aquestes dades, en els termes 

establerts a la LOPD, o bé adreçant-se a les nostres oficines a l’Avinguda Catalunya, número 8. 

 

IL.LTRE. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS 
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA ANNEX III  o ACTIVITATS NO CLASSIFICADES 

□ Fotocòpia DNI, o escriptura de constitució de la societat 

□ Alta censal a l’Agència Tributària (model 036/037) 

□ Fotocòpia del contracte de lloguer o de l’escriptura de propietat del local 

□ Projecte (2 exemplars) signat per un tècnic competent 

□ Relació de veïns confrontants, nom i adreça 

 

  

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA ANNEX II i I 

□ Fotocòpia DNI, o escriptura de constitució de la societat 

□ Alta censal a l’Agència Tributària (model 036/037) 

□ Fotocòpia del contracte de lloguer o de l’escriptura de propietat del local 

□ Documentació tècnica (4 exemplars) 

o Projecte bàsic 

o Documentació preceptiva en matèria de prevenció d’incendis i de protecció de salut 

o Certificat de compatibilitat amb el planejament 

o Designació de persona responsable tècnic del projecte 

o Estudi d’impacte ambiental, si s’escau 

o Qualsevol altre documentació exigible legalment 

□ Relació de veïns confrontants, nom i adreça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas d’haver-se de realitzar obres o col·locar rètols, aquests permisos s’hauran 

de sol·licitar a banda, amb la corresponent llicència municipal. 

L'article 32 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, estableix 

que la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix dels 

establiments oberts al públic han de ser redactats, almenys, en català. Aquesta 

norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la 

legislació de la propietat industrial. 

 

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA PER CANVI DE TITULARITAT 

□ Fotocòpia DNI, o escriptura de constitució de la societat 

□ Alta censal a l’Agència Tributària (model 036/037) 

□ Fotocòpia del contracte de lloguer o de l’escriptura de propietat del local 

□ Certificat d’extintors en període de garantía 

□ Còpia del document de llicència anterior a la transmissió 

□ Certificat conforme el local s’adapta a la normativa actual pel desenvolupament de l’activitat en 

qüestió, i on s’especifiqui el compliment de la NBE-CPI/96 (condicions de protecció contra incendis), 

efectuat per un tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent. En el cas que s’hagin 

produït modificacions en el local s’haurà de presentar també plànol de planta de estat actual 

 


