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IL·LUSTRÍSSIM SENYOR ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el 
corresponent fitxer automatitzat de l'Ajuntament per al seu tractament informàtic. Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en 
els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de l'Ajuntament. 
Pel que fa a la Taxa per prestació dels serveis d’obertura d’establiments, canvis de nom, modificacions o controls periòdics, es notificarà la liquidació corresponent 
per part de l’Organisme d Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).   
Versió 07/2015 

ACTIVITATS RECREATIVES     
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC 
 
INTERESSAT 
 Nom i cognoms  o raó social DNI/CIF 

Adreça  CP Municipi 

 
REPRESENTANT (si n’hi ha) 
 Nom i cognoms  o raó social DNI/CIF 

 
ADREÇA DE NOTIFICACIONS:     � Sol·licitant    � Representant 
 Adreça CP Municipi 

 Telèfon  Mòbil Fax  Correu electrònic 

 
COMUNICO a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès l’obertura de l’activitat següent:  
Tipus d’Activitat Nom Comercial 

Emplaçament Referència cadastral 

Places Aparcament  Potència Instal·lada (kW) Superfície Útil Total (m2) Superfície de Públic (m2) 

 
Documentació administrativa  

Declaració/liquidació de la taxa per a la tramitació de l’expedient (document annex núm. 1) 
Fotocòpia DNI del titular. CIF i escriptura constitució societat (en cas de societats) 

En cas d’actuar amb representant, acreditació de la representació amb què s’actua i fotocòpia del DNI del representant 

Contracte de lloguer o escriptura de compra venda del local 

Declaració censal (Model 036 del Ministeri d’Hisenda) 

Còpia de la sol·licitud de la corresponent llicència d’obres o declaració del titular de l’activitat conforme no ha estat necessari realitzar obres en 
el local on es pretén desenvolupar l’activitat 
Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els requisits establerts per el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives (Decret 112/2010), segons el formulari facilitat per l’Ajuntament (document annex núm. 2) 
Declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurances (Decret 112/2010), segons el formulari facilitat per l’Ajuntament  
(document annex núm. 3) 
Rebut vigent de l’assegurança de responsabilitat civil 

 
Documentació tècnica  

Projecte tècnic de l’establiment, espectacle o activitat (ha d’incloure estudi acústic) i documentació tècnica establerta en l’art. 97 Decret 
112/2010, i la seva digitalització (format PDF) . 
El pla d’autoprotecció, si s’escau 
Certificat emès per tècnic competent (a partir de mesures acústiques) que garanteixi el compliment dels nivells d’immissió requerits  
Certificat tècnic acreditatiu que les instal·lacions i l’activitat compleixen la normativa i condicions de seguretat, salubritat i tranquil·litat, 
urbanístiques i les específiques de l’activitat concreta que es pretengui dur a terme 

 
Signatura de l’interessat o del representant 
 
 
 
 
 
 
Cerdanyola del Vallès,         de                           de  

  

 



Indicacions per a la presentació del règim de comunicació prèvia d’activitats recreatives 
Es troben sotmeses al règim de comunicació prèvia regulat pel reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, totes les activitats 
especificades en l’article 124 de l’esmentat reglament, sempre i quan no estiguin incloses en l’Annex IV de la LPCAA. 
La comunicació s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries, les quals han d’estar emparades per la llicència 
urbanística corresponent o, si s’escau, per la comunicació prèvia d’obres no subjectes a llicència, i també per la resta de llicències sectorials 
necessàries, fixades per llei o pel desplegament reglamentari d’una llei, per a dur a terme l’activitat.  
Aquest tipus d’activitats estan regulades pel Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives i també per l’Ordenança municipal dels 
establiments de concurrència pública en l’àmbit de les activitats recreatives d’espectacles, restauració, musicals, de joc i atraccions, audiovisuals, 
culturals i socials. 
 

Documentació que s’ha d’acompanyar per a la formalització de la comunicació prèvia: 
1. La descripció de l’activitat mitjançant un projecte tècnic de l’establiment, espectacle o activitat. 
2. Les persones que sol·licitin les llicències i autoritzacions, o les comunicacions prèvies que les substitueixin, han de presentar un estudi 

d’impacte acústic de l’establiment, l’espectacle públic o l’activitat recreativa projectat, amb el contingut requerit per les ordenances, la 
normativa específica de protecció contra la contaminació. 

3. Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els requisits establerts per el Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives (Decret 112/2010). 

4. Declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurances i documentació que acrediti la contractació d’aquesta assegurança que 
cobreixi la responsabilitat civil. 

5. El pla d’autoprotecció, si s’escau. 
6. Certificat emès per tècnic competent (a partir de mesures acústiques) que garanteixi el compliment dels nivells d’immissió requerits. 
7. Certificat tècnic acreditatiu que les instal·lacions i l’activitat compleixen la normativa i condicions de seguretat, salubritat i 

tranquil·litat, urbanístiques i les específiques de l’activitat concreta que es pretengui dur a terme. 
8. Si s’escau documents, legalitzacions, assaigs i justificants que siguin obligatoris d’acord amb la normativa vigent que li sigui 

d’aplicació a l’activitat i a llurs instal·lacions. Entre aquesta documentació s’haurà d’incloure el contracte de manteniment de protecció 
contra incendis, els documents relatius a la correcta gestió dels residus, les certificacions i els assaigs de materials de revestiment, les 
legalitzacions d’instal·lacions industrials, i tots aquells altres documents que exigeixin la normativa sectorial o de referència. 

 

Altres qüestions a tenir en compte: 
 

1. 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. 

2. Els establiments, espectacles i activitats regulats per aquest Reglament han de ser compatibles amb les determinacions i condicionants 
que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans d’accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar 
l’impacte acústic i, en general, respectuosos amb la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica. 

3. L’informe urbanístic municipal que acredita la plena compatibilitat amb l’ordenament urbanístic vigent s’ha de presentar 
exclusivament en aquells casos en què la sol·licitud de la llicència o autorització es presenti davant l’Administració de la Generalitat. 
En els casos en què la llicència o la comunicació prèvia se substanciï davant l’ajuntament, és aquest qui d’ofici ha d’incorporar 
directament l’informe a la sol·licitud presentada. 

4. En el cas que l’activitat estigui inclosa en l’Annex 1 (que es detalla a continuació) de la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, restarà sotmesa al control preventiu de l’Administració de la 
Generalitat. 

ANNEX 1: Supòsits sotmesos al control preventiu de l’Administració de la Generalitat 
1. Establiments d’ús docent, si tenen una alçada d’evacuació de més de 15 m o una superfície superior als 2.000 m² construïts, o als 

300 m² en el cas de les escoles bressol. 
2. Establiments d’ús sanitari de caràcter ambulatori, si tenen una alçada d’evacuació de més de 15 m i una superfície per planta 

superior als 750 m² construïts. 
3. Establiments d’ús hospitalari, d’acord amb el Codi tècnic de l’edificació. 
4. Establiments d’ús residencial públic, d’acord amb el Codi tècnic de l’edificació si tenen un nombre de places superior a 20. 
5. Establiments d’ús comercial, tant locals individuals com conjunts de locals comercials, si tenen una superfície total construïda 

superior a 750 m² i estan situats sota edificis de qualsevol ús, i tots els que tinguin una superfície total construïda superior als 2.000 
m². 

6. Càmpings situats a menys de 500 m de terreny forestal. 
7. Establiments d’ús industrial, d’acord amb el que estableixen la taula i les especificacions de l’annex 2. 
8. Establiments subjectes a la normativa d’accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses. 
9. Túnels de carretera i ferroviaris, a partir de 400 m de longitud. 
10. Carreteres i línies ferroviàries, d’acord amb el que s’estableixi per reglament. 
11. Ports i aeroports. 
12. Línies aèries de conducció elèctrica d’alta tensió instal·lades en sòl no urbà. 
13. Subestacions elèctriques. 
14. Instal·lacions de conducció de gasos i líquids inflamables i combustibles. 
15. Edificis d’una alçada d’evacuació igual o superior a 28 m, independentment de l’ús a què estiguin destinats. 
16. Establiments d’espectacles públics. 
17. Establiments d’activitats recreatives o de pública concurrència, d’acord amb el Codi tècnic de l’edificació, de més de 500 m² 
de superfície o amb un aforament de més de 500 persones. 
18. Establiments destinats a l’aparcament de vehicles sota un edifici amb una superfície superior als 750 m². 
19. Establiments destinats a l’aparcament de vehicles amb una superfície superior als 2.000 m² o de dues o més plantes sota rasant. 
20. Establiments o edificis singulars: centres penitenciaris. 
21. Àrees d’estacionament per al transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. 
22. Estacions i intercanviadors de transport terrestre situats en plantes sota rasant i els de més de 500 persones d’ocupació. 
23. Establiments i instal·lacions subjectes a la normativa d’accidents greus en els quals intervinguin substàncies explosives. 
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 Pl. Francesc Layret, s/n 
 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona 
 Telèfon 93 580 88 88 
 Fax 93 580 16 20 
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DECLARACIÓ/LIQUIDACIÓ TAXA LLICÈNCIA OBERTURA ACTIVITATS 
DECLARACIÓN/LIQUIDACIÓN TASA LICENCIA APERTURA ACTIVIDADES 
 
 
DADES DEL TITULAR/DATOS DEL TITULAR 
 1r COGNOM  2n COGNOM 

 NOM O RAÓ SOCIAL  NÚM. DNI / NIF 

 CARRER          NÚM.                 PLANTA              PORTA 

 MUNICIPI   PROVÍNCIA 

 
DADES ACTIVITAT/ DATOS ACTIVIDAD 
  CARRER    NÚM.                PLANTA                PORTA 

   DESCRIPCIÓ ACTIVITAT 

 
 
SUPERFÍCIE ACTIVITAT              /         NÚM. PLACES APARCAMENT 
 
 
CANVI DE NOM                 MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL      
 
 
ANTENA TELEFONIA MÒBIL                           
 
 
CONTROL PERIÒDIC   REVISIÓ 
 
 
ADEQUACIÓ A LA LIIA 
 
 
 
DECLARANT / DECLARANTE   REPRESENTANT / REPRESENTANTE 
  
 NOM, COGNOM O RAÓ SOCIAL  DNI O CIF 

 CARRER   TELÈFON 

 MUNICIPI   PROVÍNCIA 

 
 
Cerdanyola del Vallès,__________________________________________________________________________________________________ 

El declarant / El declarante
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DECLARACIÓ RESPONSABLE QUE L’ESTABLIMENT COMPLEIX ELS REQUISITS ESTABLERTS EN EL DECRET 
112/2010, DE 31 D’AGOST, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS 
RECREATIVES 
 
 
1. Dades de la persona titular/de l’empresa  

Nom o raó social        DNI/NIE/NIF 

 

Nom del representant de l’empresa       DNI/NIE/NIF 

 

Tipus de via Nom de la via     Número  Pis/Local 

 

Municipi       Província    

 

Codi postal    Telèfon   Adreça electrònica 

 

 
2. Dades de l’establiment 

Nom comercial       

 

Denominació de l’activitat principal o que exigeixi majors requisits 

 

Altres activitats recreatives o espectacles públics que s’hi desenvolupin 

 

Tipus de via Nom de la via     Número  Pis/Local 

 

Municipi       Província    

 

Codi postal    Telèfon   Adreça electrònica 

 
 

3. Contingut de la declaració responsable 

Declaro responsablement que l’establiment o activitat compleix els requisits establerts en el Decret 112/2010, de 31 
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 

Cerdanyola del Vallès,          de                            de 

[signatura del titular de l’activitat] 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
SEGONS EL QUE PREVEU EL DECRET 112/2010, DE 31 D’AGOST, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT 
D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES 
 
1. Supòsit (marqueu l’opció que correspongui) 

 Canvi de titularitat    Comunicació    Llicència 
 

2. Dades de la persona titular/de l’empresa  

Nom o raó social        DNI/NIE/NIF 

 

Nom del representant de l’empresa      DNI/NIE/NIF 

 

Tipus de via Nom de la via     Número  Pis/Local 

 

Municipi       Província    

 

Codi postal    Telèfon   Adreça electrònica 

 

 
3. Dades de l’establiment 

Nom comercial       

 

Denominació de l’activitat principal o que exigeixi majors requisits 

 

Altres activitats recreatives o espectacles públics que s’hi desenvolupin 

 

Tipus de via Nom de la via     Número  Pis/Local 

 

Municipi       Província    

 

Codi postal    Telèfon   Adreça electrònica 

 
4. Contingut de la declaració responsable  

 Import de la quantitat contractada ( ___________________________ € ) d’acord amb el que preveu l’article 80 
del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 

 
5. Documentació que s’ha d’acompanyar a la declaració responsable d’acord amb l’art. 83 del Decret 112/2010, 

de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives 

 Rebut vigent de l’assegurança 

 Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, si escau 
 

Cerdanyola del Vallès,          de                            de 

[signatura del titular de l’activitat] 
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