
 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                  ______________  ________    ,
major d’edat, amb D.NI. número_____________________,en representació de 
________________________________________________            , amb N.I.F. 
número_________________, amb domicili a efectes de notificacions a 
_________________________________,carrer_______________________________
_____________________,número_________,pis_________,CP_________, 
telèfon______________________. 
 
 
EXPOSA: 
 
Que desitja exercir en aquest Terme Municipal, a l’immoble ubicat al carrer 
__________________________________________, número ___________, l’activitat 
que considera innòcua consistent en ______________________________________
        , amb la raó social 
“______________________________________”, i número d’epígraf d’IAE               ,la 
qual és subjecta al règim de comunicació prèvia d’activitats innòcues previst a 
l’Ordenança municipal reguladora d’activitats subjectes al règim de comunicació en 
l’àmbit territorial del Masnou. 
 
 
Per tot això, qui sotasigna, davant aquest Ajuntament, 
 
 
FA CONSTAR: 
Que l’activitat innòcua indicada al dors, i comunicada per mitjà de la present instància, 
es considera legitimada i qui sotasigna començarà a exercir-la, sota la seva exclusiva 
responsabilitat i amb subjecció a la normativa d’aplicació.  
Així mateix, declara sota la seva responsabilitat, que disposa de tots els documents 
que acrediten el compliment de la normativa sectorial i es compromet al seu 
manteniment.  
Que adjunta el qüestionari tècnic d’activitats degudament complimentat. 
 
 
El Masnou,  _________________  
 
 
 
 
 
 
 
D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades 
personals que subministreu, incloent la vostra adreça de correu electrònic, s’incorporaran al fitxer automatitzat d’“Expedients 
d’urbanisme” , del qual l’Ajuntament del Masnou és responsable, i seran objecte de tractament per a la finalitat exclusiva de gestió i 
administració de llicències d’obres i activitats del municipi. 
Les dades personals només seran cedides als òrgans judicials o a autoritats administratives, si una llei ho estableix preceptivament, o a 
altres administracions per a l’exercici de les mateixes competències, segons allò establert a l’article 21 de la LOPD i la resta de legislació 
aplicable. 
Podeu exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment us corresponen dirigint-vos a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà de l’Ajuntament del Masnou o per correu postal a l’adreça següent: carrer Roger de Flor, 23, 08320 del Masnou. 
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COMUNICACIÓ PRÈVIA 
D’ACTIVITATS INNÒCUES  

ANNEX IV 



 

 
 
 
Sempre que s'implantin en locals amb una superfície  total inferior a 100m 2 i que la suma 
de la potència elèctrica de la maquinària no sobrep assi els 5kW:  
 Establiments comercials 
 Agències i oficines de serveis en general 
 Establiments sanitaris en general: consultes particulars, sempre que no disposin d’aparells 

de raigs X 
 Tallers artesanals o elaboració d'articles d'artesania 
 Reparació de calçat 
 Sales d'exposicions 
 Centres de bellesa i estètica sense aparells UVA 
 Perruqueries  
 Serveis d'internet  
 Centres d'ensenyament no reglats 
 Dipòsit i emmagatzematge de mercaderies amb una capacitat de fins a 

1.000 m3 
 Qualsevol altra activitat, que no sigui susceptible de produir molèsties i que no estigui 

inclosa en cap epígraf 
 
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR  
 
• Fotocòpia del DNI O CIF del titular. 
• En cas de societats, fotocòpia de la constitució de la societat. 
• Fotocòpia del contracte de lloguer o títol d’adquisició del local. 
• Memòria descriptiva de l’activitat, que inclourà: 

Memòria justificativa 
Plànols acotats de planta i d’alçat, indicant superfícies, alçades, distribució, 
ubicació de la cambra higiènica, accessibilitat, evacuació, estructura, ignifugació i 
elements significatius de la instal·lació (enllumenat d’emergència, extintors, 
instal·lació de climatització, ventilació). 

• Certificat de l’instal·lador o instal·ladors autoritzats que hagin executat les 
instal·lacions. 

• Declaració responsable del titular de l’activitat, on s’assumeixi la responsabilitat de 
disposar de tots els documents que acrediten el compliment de la normativa 
sectorial. 

• Qualsevol altra documentació que estableixi cada disposició legal sectorial que li 
sigui d’aplicació. 

 
 
CONDICIONS DE LA COMUNICACIÓ  
 
• La comunicació s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions 

necessàries. 
• Un cop efectuada la comunicació, es pot iniciar l’exercici de l’activitat, sota 

l’exclusiva responsabilitat de la persona titular. 
• No obstant això, quan d’acord amb la normativa sectorial no ambiental (de 

protecció de la salut, de seguretat, de protecció contra incendis, d’abocaments, 
urbanística, o qualsevol altra) sigui necessari comptar amb altres llicències, 
autoritzacions o controls inicials, no es pot iniciar l’activitat mentre el titular de 
l’activitat no disposi de la totalitat de títols administratius habilitants. 

• La comunicació no atorga, a la persona o l’empresa titulars de l’activitat, facultats 
sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius. 

• La presentació incompleta de la comunicació no serà títol suficient per a iniciar 
l’activitat. 

 
 

TIPOLOGIA DE L’ACTIVITAT  



 

QÜESTIONARI TÈCNIC D’ACTIVITATS  
 
Superfícies 

Local 
 

Superfície (m 2) 
 

Zona de públic 
 

 

Magatzem 
  

Oficines 
  

Serveis i vestidors 
 

 

Altres 
  

TOTAL 
  

 
Maquinària 

Denominació 
 

Potència elèctrica(kW) 
 

  

  

  

  

POTÈNCIA TOTAL   

 
 
Existeix climatització al local?          Sí     No 

  
    
 
Situació unitat exterior de climatització:         
 
 
Contraincendis 
 
Existeix estructura metàl·lica al local?       Sí      No 

  
 
Existeix estructura de fusta al local?     Sí      No 

  
 
Enllumenat d’emergència:     

 unitats 
                                       
Extintors d’incendi:      

 unitats 
 
 
Cambra higiènica 
 
Ventilació natural        Sí     No 

  
 
Ventilació forçada        Sí     No 

  
 


