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Ajuntament de Moià  

Plaça Sant Sebastià, 1 

08180 Moià 

Telèfon: 93 830 00 00  

Correu electrònic: ajuntament@moia.cat 

 

 

Departament: TERRITORI 
Tema: Memòria de l’activitat a implantar 
Expedient: Sol•licitud de Certificat de Compatibilitat 

 
 
La memòria ha d’incloure : 
 
- Descripció de l’activitat projectada que expliciti la seva naturalesa i 

característiques principals: 
 

- Dades administratives (nom, domicili social i per a notificacions, telèfon, 
correu electrònic de contacte, etc.) del titular i del representant. 

 
- Emplaçament de la activitat o instal·lació ( si té façana o accés per diferents 

adreces, cal indicar-les totes i grafiar-les als plànols). 
 

- Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i subsòl. 
 

- Requeriments de l’activitat respecte als serveis públics municipals. 
 

- Relació de les primeres matèries, dels productes finals, dels productes 
intermedis i dels subproductes o residus que siguin significatius pels seus 
possibles efectes sobre el medi, pel seu risc o per la possible afectació sobre 
la salut de les persones, amb indicació de la seva naturalesa i classe de risc, 
de les quantitats màximes emmagatzemades i dels moviments anuals, amb 
especial indicació d’aquells productes que siguin perillosos (combustibles, 
inflamables, tòxics, contaminants...). 

 
- Relació de la maquinària i elements industrials o assimilats més 

importants pels seus efectes sobre el medi, pel seu risc o per la possible 
afectació sobre la salut de les persones. 

 
- Plànol d’emplaçament que permeti una identificació indubtable de la finca a 

escala 1:500. 
 

- Plànols del local ocupat per l’activitat, en planta i secció amb indicació de la 
posició del local respecte al total de la finca a escala 1:100. 

 
- Plànols generals d’implantació i d’organització de l’activitat a escala 1:100. 

 
- Fotografia de la façana/es. 

 
- Adscripció de l’activitat a un dels usos urbanístics que contemplen articles de 

l’apartat 4.2.3.1. Normes PGOU (Pla General d’Ordenació Urbana, aprovat 
definitivament el 21.11.1984, publicat el 23.1.1985, consolidat amb les 
modificacions vigents).  
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