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1. Dades de la persona que sol·licita

Nom i cognoms o raó social:     Núm. de cens:

Nom i cognoms del representat legal:

Adreça electrònica:  Tel. fix/mòbil:

Nom de la persona de contacte:

Adreça electrònica:  Tel. fix/mòbil:

Voleu rebre la informació via correu electrònic:    Sí       No 

2. Dades bancàries

Entitat bancària:  Compte IBAN: AD

Titular del compte:

3. Característiques del comerç o de la indústria

Nom de l'establiment:        

Núm. de registre de comerç:

Adreça:

CP i població:

Butlletí d'instal·lació elèctrica número:   Tipus:  A    B    C DSI elèctric (si escau):

Contracte vigent de manteniment d'extintors número:    Empresa:

Núm. de butlletí de certificació mediambiental:   Certificat d'accessibilitat:   Sí    No  

Altres referències requerides (butlletins/certificats, instal·lació/manteniment d'altres instal·lacions):

4. Tipus de modificació que se sol·licita

 Canvi de nom comercial

Nova denominació:

 Canvi de titular  

Nom i cognoms o raó social de l'antic titular del comerç:

Nom i cognoms del representant legal:

Sol·licitud de modificació de comerç o indústria
 Procediment ordinari        Procediment simplificat     
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 Modificació d'activitats (indiqueu tal com quedaran a partir d'ara i el codi CAEA de les activitats aplicades)

Activitat principal:

Activitats secundàries:

 Canvi d'adreça     Canvi de superfície  

Adreça:

Cp i població:

Nom del comerç anterior:

Rètols frontals:  m2 Volada:                   m2  Tendals:    ml            Vitrines:                    ml

Quantitat de rètols indicadors:    S'efectuaran obres:    Sí          No

Superfície total:   m2  Superfície destinada a l'atenció al públic:         m2

Superfície destinada a magatzem:    m2 Superfície destinada a aparcament:         m2

Aforament local en persones o places:

 Altres:

5. Persona propietària del local nou

Nom i cognoms:     Núm. de cens:

Adreça electrònica:  Tel. fix/mòbil:

Nom i cognoms o raó social del representat legal:

Adreça electrònica:  Tel. fix/mòbil:

6. Declaració responsable (només per a les sol·licituds que s'acullen al procediment simplificat)

D'acord amb el que disposa l'article 5 del Reglament que regeix el procediment simplificat per a les sol·licituds de comerç, la persona  
sol·licitant declara sota la seva responsabilitat que disposa dels informes i certificats que acrediten el compliment de les condicions i els requi-
sits tècnics que estableix la normativa vigent, i en especial els referents a la fitxa tècnica (V1FT001) associada a aquest tràmit.

Signatura de la persona que declara

7. Data i signatura

    , d  del

Signatura de la persona que sol·licita        Signatura de l'antic titular (1)             Signatura de la/les persona/es propietària/àries del local

  (1) signeu en cas de ser una modificació de titular de comerç



Documentació general que s'ha d'adjuntar

•	 Si la persona que sol·licita és una societat, certificació de la junta de la societat per facultar el/la sol·licitant a signar la demanda (si no és càrrec repre-
sentatiu o no té poders inscrits al Registre de Societats)

•	 Full del Cens de la Cambra de Comerç

•	 Butlletí genèric de declaració i certificació ambiental (si escau i només per a tràmit ordinar)

•	 Certificat d'accessibilitat (si escau i només per a tràmit ordinari)

Documentació específica que s'ha d'adjuntar per

 Canvi de nom comercial

•	  Certificat de reserva de nom comercial

•	 Targeta original de registre de nom comercial

 Canvi de titular

•	 Fotocòpia del contracte de lloguer o escriptura de propietat

•	 Plànol o croquis del local

•	 Targeta original de registre de nom comercial

 Modificació d'activitats

•	 Targeta original de registre de nom comercial

 Canvi d'adreça i/o de superfície

•	 Fotocòpia del contracte de lloguer o escriptura de propietat

•	 Plànol o croquis del local

•	 Targeta original de registre de nom comercial

Legislació aplicable

•	 Ordinació general tributària de la parròquia d'Encamp de l'any en curs.

•	 Reglament del Comú d'Encamp sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d'obertura i de trasllat de comerç, de modificacions de les acti-
vitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial, publicat al BOPA núm. 45, any 29 de data 19 de setembre del 2012.

Informació complementària

•	 El Comú d'Encamp us informa que aquestes dades facilitades s'incorporaran als nostres fitxers automatitzats per aquesta única finalitat, on es conser-
varan amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions de compliment obligat, segons el Decret que regula els fitxers de dades personals del 
Comú d'Encamp, publicat al BOPA núm. 25, any 19, del 21 de març del 2007.

•	 A més, en tant que persona interessada podeu exercir davant de la nostra corporació els drets d'accés, rectificació, suspressió i oposició en els termes 
definits per la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals i amb les excepcions també previstes per la mateixa Llei.



Govern d'Andorra

Manteniment i reparació de vehicles de motor (50.20.10 i 50.40.00)

Butlletí de Declaració i Certificació en Matèria Ambiental model T174
Un cop hagiu obtigut el Registre de Comerç heu de presentar la sol·licitud d’inscripció al registre de productors de residus perillosos (T169) Llista
informativa sobre residus generats per l’empresa (T170) (vegeu la fitxa tècnica informativa FT170)

Nota: 1) per als locals que no siguin de primera utilització, el certificat no és preceptiu si no s'hi fan obres d’ampliació de l’edificació del local,
obres majors de reforma o si no hi ha canvis d’ús de l’establiment

FT2 060

Activitats relacionades amb establiments de restauració comercial (bars, restaurants, snacks, granges i
similars) (55.11.10, 55.11.20, 55.11.30, 55.30.10, 55.30.20, 55.30.30, 55.40.10 i 55.40.20)

Certificat d'accessibilitat model V1 T003  per a superfícies més grans de 80 m2 o amb capacitat per a més de 50 persones (1)

Butlletí de declaració i certificació en matèria ambiental per a la Restauració model T173 per a superfícies de menjadors
més grans de 100 m2

Declaració jurada o promesa relativa a la superfície del menjador model S1 T001 per a superfície de menjadors inferiors a 100 m2

Sol·licitud d’autorització sanitària administrativa model T122 , amb l'informe previ favorable

Per a aquestes activitats heu de complir els requisits que disposa l'article 6 del Reglament de tallers de reparació de vehicles automòbils publicat al
BOPA

Cal tenir en compte

Per a la resta de les activitats que s'han d'acollir al procediment simplificat

Certificat d'accessibilitat model V1 T003  per a superfícies més grans de 50 m2 (1)

• Que el codi de les activitats sol·licitades haurà de correspondre amb el del certificat de reserva del nom comercial.
• Que per a les activitats següents:
    - activitats vinculades a l’exercici d’una professió liberal 74.11.10, 74.12.00, 74.13.00, 74.20.10, 74.20.20, 74.20.30, 74.83.20, 85.20.00 i
92.40.00 i que per a les activitats relacionades amb les assegurances (66.11.10, 66.11.20, 66.12.10, 66.12.20, 66.20.10 i 66.20.20)
heu de disposar de l'autorització prèvia que permet l'exercici de l'activitat lliurada per l'òrgan competent
    - Que per a les activitats vinculades a l’exercici de la professió d’agent i gestor immobiliari (70.31.00, 70.32.10 i 70.32.20)
heu de disposar de la capacitació prèvia, del col·legiat i l'assegurança de responsabilitat civil professional
    - Que per a les activitats de manteniment i reparació de màquines d’oficina, comptabilitat i equips informàtics (72.50.00)
heu de complir prèviament els requisits establerts en l'article 19 del Reglament d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió publicat al BOPA

Activitats relacionades amb la venda al detall de productes alimentaris
(52.11.10, 52.11.40, 52.21.00, 52.24.00, 52.25.00, 52.27.10 i 52.27.20)

Sol·licitud d’autorització sanitària administrativa model T122, amb l'informe previ favorable

Certificat d'accessibilitat model V1 T003  per a superfícies més grans de 50 m2 (1)

Tintoreries i bugaderies (93.01.00)

Butlletí de Declaració i Certificació en matèria ambiental model T172

Certificat d'accessibilitat model V1 T003  per a superfícies més grans de 50 m2 (1)

Documentació específica que s'ha d'adjuntar segons les activitats comercials
que s'acullen al procediment simplificat



• Reglament de Govern sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d'obertura i de trasllat de comerç, de modificacions
de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial, del 25 de febrer del 2010.
• Decret sobre autoritzacions comercials, del 10 d'octubre de 1981. Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d'establiments,
publicada al BOPA núm. 48, del 10 de juliol de 1996. Llei sobre la utilització dels signes d'Estat, publicada al BOPA núm. 48, del 10 de juliol
de 1996. Reglament d'execució de la Llei sobre la utilització dels signes d'Estat, publicat al BOPA núm. 27, any 10.
• Llei sobre la contaminació atmosfèrica i els sorolls, del 30 de desembre de 1985. Reglament del control de la contaminació acústica, publicat
al BOPA núm. 32, any 8. Llei de policia i protecció de les aigües, del 31 de juliol de 1985. Reglament de control de les aigües residuals i de
protecció de les aigües superficials, publicat al BOPA núm. 83, any 8, i correcció d'errata publicada al BOPA núm. 10, any 9.
• Ordinació general del 16 de juny de 1978. Llei del Consell General del 25 d'abril de 1984, que regula els aliments i els productes alimentaris
refrigerats, congelats i ultracongelats. Llei de protecció del consumidor, del 31 de juliol de 1985. Llei general de sanitat, del 20 de març de
1989. Decret d'autorització administrativa sanitària de centres, serveis i establiments sanitaris, BOPA núm. 83, any 8. Reglament d'higiene i
control dels aliments, BOPA núm. 23, del 3 de maig de 1993. Reglament de farmàcies, del 4 de setembre de 1977.
• Llei d'accessibilitat, publicada al BOPA núm. 24, del 3 de maig de 1995. Reglament d'accessibilitat, publicat al BOPA núm. 33, del 14 de
juny de 1995. Correcció d'errata publicada al BOPA núm. 36, del 5 de juliol de 1995.
• Reglament de seguretat contra incendis als locals públics, del 17 de març de 1978. Reglament de seguretat contra incendis en edificis de
vivenda, del 22 de desembre de 1981. Reglament de gas, BOPA núm. 5, del 8 de gener de 1997. Reglament d'instal·lacions elèctriques de
baixa tensió, BOPA núm. 72, any 6. Correcció d'errata, BOPA núm. 23, del 26 d'abril de 1995. Reglament d'aparells d'elevació, BOPA núm.
48, del 6 de setembre de 1995. Reglament de seguretat per a dipòsits i aparells d'utilització d'hidrocarburs en locals d'habitació, del 31 de
maig de 1978.
• Reglament de centres privats, publicat al BOPA núm. 72, any 6.
• Reglament d'execució de la Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d'establiment, publicat al BOPA núm. 53, del 20
de setembre del 2000.

Organismes i empreses acreditades

Els organismes de control i d'inspecció autoritzats i acreditats actualment són: AMBITÈCNIA, BIOMA, CONTUTOR D’INSPECCIÓ I
CONTROL, ECOSISTEMES, ECOTÈCNIC, IPF I PIRINEU INSPECCIÓ I CONTROL.

•  Que cal especificar el tipus de Butlletí d’instal·lació elèctrica de baixa tensió (A, B o C), i en el cas que sigui un Butlletí tipus B
o C, cal referenciar el número del DSI elèctric (núm. d’autorització del Departament de Seguretat Industrial), que habitualment
es compon de 4 dígits/any i se situa a la part inferior dreta del document.

• Que si l’establiment en disposa: número de la declaració, del certificat i del contracte de manteniment de la instal·lació de gas;
número del contracte de manteniment dels aparells elevadors; número del contracte de manteniment de les calderes de calefacció
amb revisió vigent dels dipòsits d’hidrocarburs.

• Que en locals de concurrència pública de dos o més nivells amb una capacitat superior a 50 persones i en locals amb risc d’incendi
o d’explosió, cal referenciar el número del DSI de seguretat (núm. de l’autorització del Departament de Seguretat Industrial sobre
la vigència de la seguretat contra incendis).

•  Que en general, l’aparellatge ha de ser de conformitat amb la normativa CE.

Butlletíns certificats i declaracions oficials

El model de certificat oficial que acredita l’accessibilitat del local comercial i els models de declaració i certificació mediambiental estan
disponibles a la pàgina web de Tràmits (models)

Legislació aplicable

• Ordinació general tributària de la parròquia d'Encamp de l'any en curs, publicada al BOPA.
• Reglament del Comú d'Encamp sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d'obertura i de trasllat de comerç, de
modificacions de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial, publicat al BOPA núm. 15, any 22 del 17 de
març del 2010.
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