LLICÈNCIES D’ACTIVITATS PERMANENTS SENSE OBRES
DOCUMENTACIÓ A APORTAR.
INNÒCUES
MENORS
MAJORS
(art. 44)
(art. 44)
PERMÍS INSTAL·LACIÓ (art. 37)
1.- Declaració responsable 1.- Declaració responsable d’inici i
d’inici i exercici d’activitats exercici d’activitat permanent
permanent innòcua.
menor.
2.- Memòria tècnica succinta
sobre
l’activitat
i
les
instal·lacions
acompanyada
dels plànols d’emplaçament i
d’allò realment executat, tant
de planta com d’alçada, a
escala adequada, amb la
ubicació
dels
elements
essencials
de
les
instal·lacions tècniques i de
maquinària (1 còpia en paper
i 1 en CD).
3.- Fitxa resum subscrita pel
tècnic o tècnica competent.
4.- Certificat del tècnic director
d’instal·lació i obres, si escau,
d’acord amb el model oficial.
5.- Pagament
corresponents.

dels

tributs

6.- Persones físiques, DNI
NIE.
Persones jurídiques, CIF,
Escriptura
societat,
nomenament administrador,
DNI NIE del administrador,
alta IAE.
7.- Escriptura de propietat del
local o contracte de lloguer,
cessió o qualsevol altre
document que acrediti de
forma
fefaent
la
seva
disponibilitat.
8.- Autoritzacions

sectorials

2.- Projecte tècnic d’allò realment
executat d’acord amb el títol I de
l’annex II (1 còpia en paper i en
CD – (en el cas, que altres
administracions
tinguin
que
informar es presentarà 1 còpia
més).

1.- Sol·licitud permís instal·lació i
obra.
2.- 1 còpia en paper i en CD del
projecte tècnic de l’activitat
subscrit per tècnic/a competent
(en
el
cas,
que
altres
administracions tinguin que
informar es presentarà 1 còpia
més),

3.- Fitxa resum subscrita pel
3.- Fitxa resum subscrita pel tècnic tècnic o tècnica competent.
o tècnica competent.
4.- Llicències, autoritzacions i
4.- Certificat del tècnic director dictàmens previs (aplicable als
d’instal·lació i obres, si escau, supòsits següents: autoritzacions
d’acord amb el model oficial.
d’interès general en sòl rústic
(article
65),
dictamen
5.Pagament
dels
tributs mediambiental
(article
66),
corresponents.
llicència autonòmica de gran
establiment
comercial,
6.- Persones físiques, DNI NIE.
autoritzacions autonòmiques en
Persones
jurídiques,
CIF, matèria turística, i d’altres per
Escriptura societat, nomenament obligació de disposició legal
administrador,
DNI
NIE
del expressa (article 67).
administrador, alta IAE.
5.Pagament
dels
tributs
7.- Escriptura de propietat del local corresponents
o contracte de lloguer, cessió o
qualsevol altre document que 6.- Persones físiques, DNI NIE,
acrediti de forma fefaent la seva alta IAE.
disponibilitat.
Persones jurídiques, CIF,
Escriptura societat, nomenament
8.- Autoritzacions sectorials
administrador, DNI NIE del
preceptives pel funcionament de
administrador, alta IAE.
l’activitat, si n’és el cas.
7.- Escriptura de propietat del
9.- Document justificatiu de l’alta local o contracte de lloguer,
del comptador de l’aigua i cessió o qualsevol altre document
clavegueram.
que acrediti de forma fefaent la
seva disponibilitat.

preceptives pel funcionament
de l’activitat, si és el cas.

OBERTURA I FUNCIONAMENT.
(art. 46)

9.- Document justificatiu de
l’alta del comptador de l’aigua
i clavegueram.

1.- Declaració responsable d’inici
i exercici d’activitat que han
requerit
permís
d’instal·lació
sense obres.
2.Certificat
del
tècnic/a
director/a segons model oficial. Si
hi ha variacions entre el projecte
d’instal·lacions i els elements
realment executats, el tècnic
responsable
ha
d’acreditar
documentalment
que
les
variacions introduïdes, si n’és el
cas, no són substancials.
3.Autoritzacions sectorials
preceptives pel funcionament de
l’activitat, si n’és el cas.
4.- Document justificatiu de l’alta
del comptador de l’aigua i
clavegueram.
5.Pagament
corresponents

dels

tributs

