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CRITERI INTERPRETATIU* 

MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DE COMUNICACIÓ PRÈVIA 
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(*) La informació continguda en aquest full és de caràcter bàsic i no exhaustiu, el tècnic del projecte és el responsable 
de verificar el compliment de la normativa d’aplicació.  

1. OBJECTE 

Informació relativa al tràmit de modificació no substancial de les activitats sotmeses al règim de 
comunicació prèvia d’obertura d’activitat. 

2. DESCRIPCIÓ 

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d’una activitat que disposa d’una comunicació prèvia, posa 
en coneixement de l’Ajuntament que ha realitzat una modificació no substancial. 
 
Es considera una modificació no substancial d’una activitat quan s’introdueixen canvis en les instal·lacions, la 
maquinària, en el funcionament o en la dimensió de l’activitat respecte la comunicació efectuada que no comportin 
repercussions importants respecte la dimensió de l’activitat, la seguretat, la salut de les persones i el medi ambient.  
 
Com a concepte general les modificacions no substancials no comportaran un increment superior al 50 % dels 
paràmetres representatius de l’activitat (superfície, focus emissors, càrrega de foc, etc). 

 
Quan les modificacions a realitzar siguin substancials respecte la dimensió de l’activitat, la seguretat, la salut de les 
persones i el medi ambient comportarà la formalització del nou tràmit administratiu que correspongui (comunicació 
prèvia o llicència). 

3. PRESENTACIÓ DE LA COMUNICACIÓ 

La comunicació de la modificació no substancial s’ha de presentar quan s'hagi efectuat la modificació no substancial, 
una vegada finalitzades les instal·lacions i obres necessàries, sota la responsabilitat del tècnic que l'hagi valorat com a 
no substancial. 

4. REQUISITS PREVIS 

Abans de comunicar la modificació no substancial de l'activitat, cal complir els requisits previs següents: 
- Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi. 

- Disposar d’informes preceptius, autoritzacions sectorials necessaris o actes de comprovació, fixades per la 
normativa sectorial aplicable per dur a terme l’activitat (ús provisional, prevenció d’incendis, etc). 

- Haver realitzat el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit. 

- Disposar d’una memòria tècnica i certificació tècnica de la modificació no substancial signades per un tècnic 
competent. 

5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

1. Instància genèrica on es comunica la modificació no substancial indicant el número d’expedient sotmès a  la 
modificació no substancial. 

 
2. Memòria descriptiva signada per un tècnic competent de les modificacions no substancials indicant els paràmetres 

valorats com a no substancials (superfícies, incidència a l’entorn, seguretat,...) i justificació del compliment dels 
aspectes que es modifiquen en l'activitat respecte a la situació preexistent. Aquesta memòria ha d'incloure els 
plànols de l’estat inicial i l’estat modificat. 

 
3. Certificat tècnic de la modificació no substancial signat per un tècnic competent . 

 
4. Documentació acreditativa de la de la titularitat que correspongui (DNI, NIF, escriptura, Poders del representant de 

la persona jurídica, ...). 
 

5. En el supòsit que la persona que tramita la modificació no substancial no sigui la persona titular de l’activitat, caldrà 
aportar Autorització per tramitar en nom d’una altra persona, segons model normalitzat D-301. 


