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COMUNICACIÓ PRÈVIA per l’inici D’INSTAL·LACIÓ D’UNA ACTIVITAT MENOR AMB OBRES, que 
NO necessiten REDACCIÓ DE PROJECTE segons el previst a l’article 2 de la llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d’ordenació de l’edificació. 
 
SOL·LICITANT 

Nom i llinatges 
 
 

 
NIF 

En representació de 
 
 

 
NIF 

 
ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS: 

Carrer 
 
 

Núm. Planta  Porta Altres 

Municipi 
 
 

Província CP 
 

Telèfon 
 
 

Adreça electrònica 
 

  
DADES DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS  

Activitat a instal·lar i obres a realitzar 
 
 
 
 
Emplaçament 
 
 
Superfície activitat (m2) 
 
 

Ref. Cadastral 
                    

 

Data d’inici de la instal·lació 
 
 
 

Termini d’execució obres 
(màxim 6 mesos) 

Pressupost Total (obres i activtats) 

 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATORIA 
 

ο Identificació sol·licitant → Còpia DNI, NIF 
ο Si el sol·licitant és persona jurídica → Poder de Representació 
ο Justificació de la disponibilitat del local → escriptura de propietat de l’immoble o contracte de lloguer, cessió o qualsevol altre 

document que ho acrediti... 
ο Projecte d’activitats (segons annex II de la llei 7/2013 amb les modificacions de la llei 6/2019). 
ο Documentació de descripció de les obres (Plànol d’emplaçament i de situació de les obres, Plànol o croquis de l’estat actual i estat 

modificat a escala, identificant-hi les actuacions preteses, Memòria descriptiva de les obres, i/o actuacions a realitzar) 
ο Fotografies de l’estat actual (façana, interior i exteriors. NO s’accepten imatges de Google Streetview) 
ο Pressupost de la totalitat de les intervencions preteses, desglossat en partides, unitats i preus unitaris, incloent materials 
ο Nomenament d’empresa constructora signat i segellat. 
ο Justificant d’abonament dels tributs corresponents →Taxa i ICIO 
 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATORIA SEGONS L’OBRA  
ο En intervencions afectades pel CTE → Memòria tècnica justificativa subscrita per tècnic competent.  
ο En intervencions contingudes en l’article 153.1 de la Llei 12/2017 (actuacions que afectin a estructura, disseny exterior, condicions 

habitabilitat -redistribució- o seguretat → Escrit signat per tècnic competent en que s’assumeix direcció obres. 
ο En intervencions on es muntin bastides o grues → Escrit signat per tècnic competent en que s’assumeix direcció obres. 
ο En el cas que siguin legalment exigibles, els informes o autoritzacions sectorials legalment exigibles. (Costes, Recursos Hídrics, Medi 

Ambient, Autoritat Portuària, Carreteres, IMAS, etc.) 
 
 
Alcúdia,           de                       de 20 
(Signatura*) 
 

 
 
 

La persona signant manifesta que ha llegit l’anvers i revers d’aquesta sol·licitud i declara la seva conformitat i compliment de tots els 
termes que li són d’aplicació i declara sota la seva responsabilitat, que les obres a executar son actes susceptibles de ser subjectes a 

comunicació prèvia.  La no presentació de la documentació completa impossibilita la instal·lació de l’activitat.

 
Núm. expedient: 

http://www.alcudia.net/
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NOTA INFORMATIVA 
 
- Les obres no podran iniciar-se i per tant l’Ajuntament ordenarà la seva immediata suspensió sense dret a indemnització per la persona 

interessada, en els següents casos: 
 

1. Que la documentació aportada no sigui completa, inclòs els informes o autoritzacions sectorials. 
2. Que les obres descrites s’hagin de sotmetre a llicència urbanística i no a comunicació prèvia. 
3. Que la instal·lació de l’activitat no pugui fer-se per comunicació prèvia (és el cas de permanents majors) 
4. Que les obres descrites no s’ajustin a la normativa urbanística. 
5. Que s’actuï en parts d’edificacions, obres o instal·lacions implantades il·legalment. 

 
 

- Els únics actes subjectes a comunicació prèvia d’obres són els descrits a l’article 148 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de 
les Illes Balears. 

 
1. Les obres de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva o obres d’edificació que no necessiten projecte, d’acord amb la Llei 38/199, de 5 de 

novembre, d’ordenació de l’edificació.  
 
- D’acord amb la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, NO PODRAN SUBJECTAR-SE AL RÈGIM DE 

COMUNICACIÓ PRÈVIA, i per tant, seran actes subjectes a llicència municipal els següents: 
 

- Article 146: 
 

a. Les parcel·lacions urbanístiques, les segregacions o altres actes de divisió de finques, llevat que estiguin contingudes en projectes de reparcel·lació 
aprovats. 

b. Els moviments de terra, les explanacions, l’extracció d’àrids, l’explotació de pedreres i el dipòsit de materials així com els abocaments en els termes 
previstos reglamentàriament. 

c. Les obres d’urbanització que hagin de realitzar al marge de projectes d’urbanització degudament aprovats. 
d. Les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i qualsevol intervenció en els edificis existents, sempre que els sigui exigible projecte tècnic 

d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. En aquests casos, les llicències han de contenir necessàriament la previsió 
del nombre d’habitatges o d’establiments. S’entendran per intervencions en els edificis existents les definides com a tals en el Codi tècnic de l’edificació. 

e. La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents, excepte que s’efectuïn a càmpings o zones d’acampada 
legalment autoritzats. 

f. La demolició total o parcial de construccions i edificacions. 
g. El canvi d’ús en edificacions i instal·lacions. Reglamentàriament es precisaran les actuacions que, per la seva escassa entitat, n’estiguin exemptes o 

que les autoritzacions de l’autoritat agrària competent eximeixin de l’obtenció de llicència. 
h. Les tales en masses arbòries i vegetació arbustiva, així com d’arbres aïllats, que siguin objecte de protecció pels instruments de planejament. 
i. La col·locació de cartells de propaganda visibles des de la via pública. 
j. El tancament de solars i terrenys. 
k. Les xarxes radioelèctriques, telemàtiques i similars, sense perjudici del que disposi la normativa sectorial que els sigui d’aplicació. 
l. L’obertura de camins i accessos a parcel·les. 
m. La primera ocupació o utilització dels edificis i les instal·lacions en general. 
n. Les obres i els usos de caràcter provisional a què es refereix l’article 67 d’aquesta llei. 
o. Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcament, activitats industrials, mercantils o professionals, serveis públics o de qualsevol altre ús a què es 

destini el subsòl. 
p. Qualsevol altres actes que es determinin reglamentàriament o pel pla general. 

 
- Article 148.2: 

 
a. Amb caràcter general, qualssevol actes que es realitzin en sòl rústic protegit, i a edificis declarats com a béns d’interès cultural o catalogats. 
b. Moviments de terres, explanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques en qualsevol classe de sòl, quan no formin part d’un 

projecte de reparcel·lació. 
c. Les obres d’edificació i construcció que afectin la configuració de la cimentació i l’estructura portant de l’edifici. 
d. Les obres que suposin alteració del volum, de les instal·lacions i dels serveis d’ús comú o del nombre d’habitatges i locals d’un edifici. 
e. La demolició total o parcial de construccions i edificacions, excepte en els casos de ruïna imminent. 
f. La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents. 
g. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que, per les seves característiques, pugui afectar el paisatge. 
h. La primera ocupació de les edificacions de nova planta i de les cases a què es refereix la lletra f) anterior. 

 
- Article 148.4: 

 
a. Les instal·lacions a edificis declarats com a béns d’interès cultural o catalogats. 
b. Les instal·lacions a  les que afectin els fonaments o l’estructura de l’edifici. 
c. Les instal·lacions a les que necessitin avaluació d’impacte ambiental d’acord amb la normativa ambiental d’aplicació 

 
 

- D’acord amb l’article 157 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, S’HAURÀ D’EXPOSAR LA CÒPIA DE LA 
COMUNICACIÓ PRÈVIA, i la informació continguda en aquesta s’haurà de poder llegir clarament durant el temps que duri l’execució de 
l’obra. 

 
 

Un cop finalitzades les obres i realitzada la instal·lació de l’activitat, s’ha de sol·licitar l’inici i exercici de 
l’activitat. En cap cas no espot iniciar l’activitat sens haver presentat de manera completa la documentació que 
exigeix el capítol III de la llei 7/2013 amb les modificacions introduïdes per la Llei 6/2019. 
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