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Imprimeix Comparte:

SOL·LICITUD DE CLASSIFICACIÓ DE L'ANNEX AL QUE PERTANY L'ACTIVITAT

Cultura
Document informatiu referent a la classificació d'un activitat emès pels tècnics municipals

Educació
Empresa, formació i ocupació

Com puc tramitar-ho?

Esport i lleure
Gestionar tributs
Habitatge
La ciutadania
Medi ambient
Mobilitat i transport

Telemàtic amb identitat digital
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
TRAMITAR TELEMÀTICAMENT &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspGuia de requeriments tècnics i FAQs
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
SOL.LICITAR CITA PRÈVIA

Participació ciutadana
Urbanisme i via pública

Calendari del contribuent
Fraccionament de tributs

Detall del tràmit
Aquest document té caràcter informatiu i no forma part de l’expedient. La seva NO presentació en cap cas paralitza la tramitació
del mateix.
Qui ho pot demanar ?
Totes les persones físiques o jurídiques que necessiten classificar l’activitat

Incidència tècnica
Sol.licitud de certificat
Autoliquidacions
Cita Prèvia

Nota destacada referents a la presentació de sol•licituds:
Per a la presentació de sol•licituds de manera presencial cal que demani cita prèvia pel qualsevol dels següents canals
- Trucant al telèfon 977.010.010 (marcar opció 2 – cites prèvies -)
- Per internet a travès del següent enllaç CITA PRÈVIA

Quant costa fer el tràmit?
-Gratuït&nbsp&nbsp

Quina documentació he de presentar?
Formulari de sol·licitud, indicant amb detall totes les dades tècniques que demana la sol·licitud

Impresos relacionats
Sol·licitud de classificació d'annex d'activitat
Solicitud de clasificación de anexo de actividad

Tràmits vinculats
-Certificat d'idoneïtat d'emplaçament
-Classificació activitats LLei 20/2009, LLei 11/2009, Llei 16/2009 i Llei 16/2015
-Classificació municipal d'actvitats no incloses en la legislació sectorial
-Comunicació prèvia de les activitats amb incidència, no incloses a la legislació sectorial
-Comunicació prèvia per a activitats (annex III) segons LLei 20/2009
-Comunicació prèvia per a espectacles públics i activitats recreatives, segons LLei 11/2009
-Comunicació prèvia per activitats econòmiques de baix risc incloses a la LLei 16/2015
-Comunicació prèvia per obertura i ús de centres de culte LLei 16/2009
-Declaració responsable de les activitats sense incidència, no incloses a la legislació sectorial
-Declaració responsable per activitats econòmiques innòcues incloses a la LLei 16/2015
-Informe urbanístic
-LLicència ambiental annex II, segons LLei 20/2009
-LLicència municipal d'activitats d'espectacles públics i activitats recreatives LLei 11/2009
-Llicència municipal d'espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari
-Piscines de nova construcció i/o modificació constructiva del vas: Autorització sanitària.
-Tatuatge - pírcing: Autorització sanitària
-Tatuatge - pírcing: Modificació de la persona que realitza l'aplicació
-Torres de refrigeració i condensadors evaporatius: Notificació instal·lació

-Torres de refrigeració i condensadors evaporatius: Notificació instal·lació

Com puc accedir a tota la meva informació?
Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus
d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema,
podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc.
com a interessat si és:
- Ciutadà: Carpeta ciutadana
- Empresa: Carpeta empresa
- Proveïdor: Carpeta proveïdor

Ajuntament de Reus

Plaça del Mercadal · 43201 REUS
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