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 1. NÚM. EXPEDIENT: 
 (A emplenar per l'Ajuntament de Barcelona) 
     

2. SOL·LICITUD DE: (assenyali amb una X l'opció que correspon a l'annex en el qual està compresa l’activitat) 

 AUTORITZACIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL (activitat compresa a l'Annex I de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitats) 

 LLICÈNCIA AMBIENTAL (activitat compresa a l'Annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats) 

 LLICÈNCIA (activitat sotmesa a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives i a l'Annex I del decret 112/2010) 

 LLICÈNCIA (activitat sotmesa a la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte) 
 LLICÈNCIA COMERCIAL MUNICIPAL (activitat sotmesa a la Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels 

equipaments comercials) 

3. DADES DE L’EMPLAÇAMENT DE L'ACTIVITAT O INSTAL·LACIÓ 
Ubicació (Av./Carrer/Pl...):      

Núm.:                                                                        Local:                                      

Codi Postal     Districte: 

 
4. ACTIVITATS O INSTAL·LACIONS 
Descripció lliure: 
 
 
 
 
 
Relació de codis i descripció d'acord amb la instrucció d'Alcaldia (Instrucció per a l'aplicació de l'Ordenança Municipal 
d'Activitats i de la Intervenció Integral de l'Administració ambiental, a partir de l'entrada en vigor de la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre; Instrucció publicada al BOP el 14 de febrer de 2011 i correccions d'errades el 27 de gener de 2012) 
Codi / Descripció / Annex: 
 
 
 
 
 
 
5. PRESSUPOST DE LES INSTAL·LACIONS (A EFECTES DE L'IMPOST D'INSTAL·LACIONS, CONSTRUCCIONS I OBRES) 
Import:   

6. DADES DEL SOL·LICITANT (persona física o jurídica) 

Nom i cognoms  / Raó social: 

NIF/CIF:  Telèfon fix / mòbil:                                                       

Adreça: Número:                          Pis:                 Porta: 

Codi postal:  Municipi: 

Correu electrònic: 
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7. DADES DEL REPRESENTANT (obligatori emplenar si el sol·licitant és persona jurídica) 

Nom i cognoms:                                                       

Adreça: 

Número:                          Pis:                       Porta: Municipi: 

Codi postal: Telèfon fix / mòbil: 

Correu electrònic:                   

 

8. DADES DE NOTIFICACIÓ (emplenar només si són diferents a les dades del sol·licitant) 

Nom i cognoms:                                                       

Adreça: 

Número:                           Pis:                         Porta: Municipi: 

Codi postal:                   Telèfon fix / mòbil: 

Correu electrònic:                   

 

 

Signatura 

 

 

 

 

Barcelona,  _____ de __________________ de  20___ 

 

 
 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran 
incorporades al fitxer Serveis d’Informació i Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar el tràmit o servei sol·licitat. Les 
dades recollides també podran ser incorporades en altres fitxers de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb la legislació o la normativa vigent en cada 
cas, la relació i les finalitats dels quals es poden consultar a www.bcn.cat/fitxersregistrats 
No se cediran dades a tercers, excepte quan ho requereixi la mateixa tramitació o la persona usuària ho autoritzi expressament. Podrà exercitar els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona, indicant 
clarament en l’assumpte “Exercici de dret LOPD”. 
 
 

http://www.bcn.cat/fitxersregistrats

