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SOL·LICITUD DE PERMÍS D’INSTAL·LACIÓ D’UNA ACTIVITAT MAJOR SENSE OBRES. 
 
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 L’ACTIVITAT  

Activitat permanent major de 
 
 
 
 
Emplaçament 
 
 
Nom comercial  
 
 

Ref. Cadastral 
                    

 

Termini màxim per instal·lar l’activitat  
 
 

Pressupost 

 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATORIA 
 

ο Identificació sol·licitant → Còpia DNI 
ο Si el sol·licitant és diferent al titular del immoble o el titular d’aquest és una 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’activitat d’acord amb l’annex II de la llei 7/2013. 
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. Ha 

d’incloure el pressupost del control de qualitat i de l’estudi de seguretat i salut. 
ο Justificant d’abonament dels tributs corresponents →Taxa i ICIO 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Núm. expedient: 

http://www.alcudia.net/
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NOTA INFORMATIVA 
 
- 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 DEL 

PERMÍS D’INSTAL.LACIÓ,  i la informació continguda en aquesta s’haurà de poder llegir clarament durant el temps que duri la instal·lació de 
l’activitat. 

 
 
No es pot començar a realitzar la instal·lació de l’activitat, fins obtenir permís d’instal·lació. 
Un cop realitzada la instal·lació 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 

 
 
 

 
PARÀMETRES D’ACTIVITATS MAJORS 
 
- Són les activitats o modificacions en què concorren un o més d’un dels punts següents: 

 
1) Les indústries, els tallers industrials i les indústries agroalimentàries amb més de 1.000 m2 de superfície computable. 
2) Les activitats amb més de 2.500 m2 de superfície computable, excepte els aparcaments a l’aire lliure. 
3) Quan els ocupants necessitin ajuda per evacuar-los, com ara guarderies, hospitals, residències de la tercera edat i similars. 
4) Quan la capacitat sigui superior a 500 persones, o a 250 persones quan la densitat d’ocupació sigui igual o superior a 

1persona/m2. 
5) Quan la densitat de la càrrega de foc ponderada i corregida de l’activitat sigui superior o igual a 400 Mcal/m2, o quan sigui 

superior o igual a 200 Mcal/m2 amb una superfície construïda superior a 300 m2. 
6) Quan la previsió de l’emissió de renou mesurat a un metre de les maquinàries, aparells o equips sigui superior o igual a: 

(a) 90 dB (A) a l’interior d’edificis en període diürn o vespertí i a 80 dB (A) en període de nit. 
(b) b) 65 dB (A) en zones a l’aire lliure o sense tancaments en període diürn o vespertí, i a 55 dB (A) en període 

de nit. 
(c) No s’ha de tenir en compte, en la previsió, l’emissió de renou que puguin produir els aparells d’àudio 

autònoms com ara televisors o similars. Quan es tracti de zones residencials o que requereixin una protecció 
especial contra la contaminació acústica, els valors indicats s’han de reduir en 5 dB. 

7) Les activitats definides com a tals per aquesta llei incloses en els annexos I i II de la Llei 12/2016. 
8) Les activitats que manipulin, expedeixin o emmagatzemin productes susceptibles d’originar riscs greus a persones i béns per 

explosions, combustions, intoxicacions, radiacions i similars, així com fums, gasos, olors, boires o pols en suspensió que puguin 
produir molèsties greus als veïns, sempre que no estiguin cobertes per altres autoritzacions sectorials. 

9) Les instal·lacions d’infraestructures comunes i les d’activitats en espais compartits 
10) Les que es regulin reglamentàriament. 
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