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ANNEX  VI – QÜESTIONARI TÈCNIC 
DOCUMENTACIÓ SIMPLIFICADA PER A LES ACTIVITATS INNÒCUES 

 
DADES DEL TITULAR DE LA COMUNICACIÓ: 

Nom i cognoms:                                                             DNI o NIF: 

Adreça: 

Població:                                                                             C.P.: 

Telèfon:                          Mòbil:                       e-mail: 

 

DADES GENERALS DE L’ACTIVITAT: 

Nom o raó social:                                                             NIF: 

Adreça(1): 

Població:                                                                             C.P.: 

Telèfon:                          Mòbil:                       e-mail: 

(1) En el cas que l’activitat s’ubiqui en un lloc en què el nom i/o el núm. de policia no permetin 
una identificació indubitada, cadrà aportar un plànol d’emplaçament i la referència cadastral. 

 

DADES ESPECÍFIQUES DE L’ACTIVITAT: 

Especificar l’activitat que s’exercirà: 
 

Epígraf de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE): 

Epígraf de la CCAE: 

 

CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI: 

TIPOLOGIA EDIFICI ÚS PRINCIPAL SITUACIÓ ACTIVITAT EN L’EDIFICI 

□ Aïllat □ Industrial □ Planta soterrani 

□ Entre mitgeres □ Local comercial □ Planta baixa 

□ En testera □ Habitatge □ Planta primera 

 □ Oficines □ Planta segona 

Núm. de plantes de l’edifici: □ Altres Núm. de plantes de l’activitat: 

 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: 

Classificació del sol: Qualificació: 

Usos admesos: 
 
 

Categoria: Situació: 
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CARACTERÍSTIQUES DEL LOCAL: 

DESCRIPCIÓ ESTANCES: 

Nom Unitats m2 (total) m. (alçada lliure) 

Oficina    

Magatzem    

Taller    

Bany    

Zona de venda    

    

    

Superfície total construïda: 

CARACTERÍSTIQUES DEL WC 

El nombre de banys per homes és de            , i ventilen a través de 

El nombre de banys per dones és de             , i ventilen a través de 

El nombre de banys adaptats és de              , i ventilen a través de 

Els banys si/no disposen de vestíbul previ. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT: 

Descripció del servei o procés productiu: 
 
 

L’horari de funcionament previst és de : 

Hi ha algun equip o instal·lació (compressor, cambra frigorífica, equip de climatització, etc.) que 
funcioni durant la nit? 

POTÈNCIA INSTAL·LADA 

Relació de maquinària unitats Kw 

Compressor   

   

   

   

   

   

   

   

   

Potència total instal·lada: 

SI/NO disposa d’instal·lacions subjectes al Decret 352/2004 de 27 de juliol, pel qual 
s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi: 
En cas afirmatiu, quin tipus d’instal·lació: 

□ Torres de refrigeració         □ Refrigeradors evaporatius      □ Altres 

 
 
 
 

MATÈRIES UTILITZADES I/I EMMAGATZEMADES 

Nom de la matèria Kg. 
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Paper  

Cartró  

  

  

  

  

  

  

  

ENERGIA UTILITZADA 

□  Electricitat, amb una potència contractada de             Kw. 

□  Gasoil, amb           número de dipòsits, amb una capacitat total de         litres. 

□  Gas. 

□  Altres:                                           , emmagatzematge 

VENTILACIÓ 

□  La ventilació és natural, al ser la superfície total de les obertures, portes i finestres, de  
                     m2 superior a 1/8 de la superfície del local 
 
□  La ventilació és forçada amb la instal·lació de                                                     que tenen 
     Un cabal de renovació de l’aire de                    m3/h. 

SI/NO es disposa d’instal·lació d’aire condicionat:                        en cas afirmatiu: 
Número d’equips de climatització: 
Potència elèctrica de la climatització:                 Kw 
Potència de climatització:                        Frigories/h 
Nivell d’emissió de soroll:                         dBA 
La Unitat condensadora exterior s’ubica a   □ la coberta 
                                                                     □  la façana, en aquest cas estarà integrada tant 
                                                                          visualment com arquitectònicament, i a una 
                                                                          alçada mínima de 2,5 m. Sobre el pla de la vorera 
                                                                      □  altres 
En cap cas, la instal·lació dels equips de climatització generarà molèsties a tercers pels fluxos 
d’aire, ni per la transmissió d’escalfor, ni pels sorolls i vibracions.    

CALEFACCIÓ 

SI/NO es disposa d’instal·lació de calefacció:                              en cas afirmatiu: 

Descripció dels equips Unitats Potència calorífica 

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 

VECTORS AMBIENTALS 
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Sorolls i vibracions 

L’activitat, en funció del seu emplaçament, es troba dins la zona de sensibilitat acústica 
□   Alta                                             □   Moderada                        □    Baixa 

L’activitat – en funció del nivell d’immissió dins del seu recinte – disposa de l’aïllament acústic al 
soroll aeri o dels elements silenciadors necessaris per tal que el nivell d’immissió a l’ambient 
exterior i el nivell d’immissió interior entre recintes sigui el previst a l’ordenança municipal 
reguladora del soroll i les vibracions. 
En qualsevol cas, a l’habitatge més afectat, el nivell de soroll serà igual o inferior al valor límit 
d’immissió permès en ambient interior. 
En cas que es produeixin denúncies motivades pel soroll o vibracions generats per l’activitat, 
caldrà realitzar un estudi acústica amb el contingut mínim establert en l’annex 10 de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i adoptar les mesures 
correctores que siguin necessàries. 

Gestió de residus 

SI/NO es disposa de número de productor de residus:          , en cas afirmatiu, núm:               i: 

Residus generats                                                                              Quantitat (Kg./any) 
 
 
 
 
 
 
 
Forma d’emmagatzematge: 
 
Gestió: 
 

Aigües residuals 

L’activitat disposa de permís d’abocament 
□ L’activitat no està subjecte a l’obtenció del permís d’abocament d’aigües residuals, ja que no 
es troba en cap dels supòsits previstos en l’article 7 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament dels serveis públics sa sanejament. 

Emissions a l’atmosfera 

□ L’activitat no està classificada com a potencialment contaminant de l’atmosfera i no genera ni 
fums, bafs ni pudors 

SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÀNIQUES 

D’acord amb la normativa vigent en matèria de supressió de barreres arquitectòniques l’activitat 
disposa de: 
□ itinerari horitzontal adaptat     □ itinerari vertical adaptat           □ cambra higiènica adaptada 
□ aparcament adaptat               □  mobiliari adaptat                     □  vestidors adaptats   
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SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

La càrrega de foc ponderada és de                         MJ/m2 

El local constitueix un sector d’incendis independent de la resta de l’edifici amb una EI com a 
mínim, d’acord amb el que estableix 

Els elements estructurals verticals (pilars, parets de càrrega) són de                                         i 
els elements estructurals horitzontals (bigues) són de                                     amb una estabilitat 
al foc de R       

Hi ha comunicació entre el local on s’exerceix l’activitat amb altres dependències alienes a la 
mateixa, com per exemple, escales o vestíbuls generals de circulació?                                     , 
en cas afirmatiu:   
la/es porta/es disposa/en de l’EI 

L’ocupació de l’establiment és de                             persones, d’acord amb els ràtios 
d’aforaments establerts en el CTE. 

El nombre de sortides és de                            , i el recorregut d’evacuació és de                     m. 

La porta d’entrada/sortida és: 
□   Abatible amb eix de gir vertical i s’obre cap a l’exterior sense sobrepassar la línia de façana. 
□  Corredissa, i el cas de fallada del mecanisme d’obertura del subministrament d’energia, 
s’obre la porta i impedeix que aquesta es tanqui 

Instal·lacions de prevenció i extinció d’incendis 

□   Sistema de detecció automàtica d’incendis 

□   Polsadors (sistemes manuals d’alarma d’incendis) 

□   Nombre d’extintors:                 ,amb un mínim de 2 i 1 cada 15 m. de recorregut d’evacuació. 

□   Boques d’incendi equipades 

□   Sistemes automàtics d’extinció 

□   Altres: 

□   Hidrants exteriors a menys de 100 m. 

□   Enllumenat de senyalització i emergència de tal manera que la instal·lació de l’enllumenat de 
senyalització i emergència garanteixi com a mínim un lux en el nivell del terra en els recorreguts 
d’evacuació, mesurat en l’eix dels passadissos i en tot punt quan els recorreguts discorrin per 
espais diferents als esmentats. Així mateix, serà de 5 lux com a mínim, en els punts on estan 
situats els equips de les instal·lacions de protecció d’incendis manuals i els quadres de 
distribució de l’enllumenat. 

□   Senyalització dels recorreguts d’evacuació i dels elements de prevenció i extinció d’incendis. 

□   Pla d’emergència 
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PLÀNOLS: 

Plànol d’emplaçament a escala 1:1000 

Plànol/s de planta a escala 1:50 o 1:100, amb els següents detalls: 

 la distribució de la superfície de l’activitat, assenyalant clarament el seu perímetre 
                   total (també patis i zones sense cobrir) i l’ús de les diferents superfícies on es 
                   desenvolupa l’activitat (fabrica, taller, tenda, magatzem, despatx, pàrquing, pati,  
                   sanitaris, vestidors, etc.) 

 la implantació de la maquinària de l’activitat, i si escau, les ventilacions forçades, les 
                   unitats exteriors i interiors d’aire condicionat, etc. 

 les mesures de prevenció i protecció contra incendis, les obertures (portes, finestres  
                    ...) llums d’emergència, etc. 

Plànols de secció i façana escala 1/50-100, amb el següent detall: 

 amb detall d’ubicació d’aparells d’aire condicionat si s’escau, definint utilització de 
                   plantes inferior i superior. Es podrà acompanyar de la documentació fotogràfica que 
                   per definir i ampliar la informació bàsica es consideri adient, incorporant-la en els 
                   plànols corresponents. 

Plànol de detall 

Als plànols han d’aparèixer reflectides la distribució de les superfícies, la implantació de la 
maquinària, ventilacions, les mesures de prevenció i protecció contra incendis, les obertures 
(portes, finestres...) etc. 

Els plànols han d’estar signats per personal tècnic competent 

 
 

 
El titular de la comunicació declara haver especificat suficientment els detalls d’aquesta activitat, 
responsabilitzant-se totalment i personalment de la seva autenticitat i a tal efecte signa el 
present document. 
 

 
 
 
 
El/la titular de la comunicació, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilobí d’Onyar,              d                                  de 
 
 
 


