
 
NOTIFICACIÓ D’ACCIONS A REALITZAR A MERCABARNA 

(Mercabarna actúa com empresa titular respecte al majorista) 

El/la Sr/a.__________________________________________________________ en la seva condició de 
__________________________________ de l’empresa_________________________ amb NIF__________________, 
telèfon_________________ i correu electrònic __________________________________, lloc de venda/local/despatx 
número________________________ de_______________________________, sol·licita prèvia iniciació de 
(feines/obres/instal·lacions/etc) la següent acceptació de la notificació. 

Comunicació dels treballs a realitzar: (descripció) 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
Zones de treball:  _________________________________________________________________________________ 

Data de inici __________________ Data fi ___________________ Horaris d’actuació _________________ 

En qualsevol cas, documentació a aportar:         Planell     Croquis         Altres _______________________________ 

Es realitzaran contractacions, subcontractacions, existència d’autònoms durant les accions a realitzar NO          SI           

Afectació a tercers; NO         SI           

      En cas afirmatiu (marcar con x):  Afectarà al trànsit del mercat  

Afectarà al subministrament d’ (aigua, electricitat, etc) del mercat.  

       Altres: especificar: 

 

 

Selecció tipus d’activitat; (marcar amb X) 

   Obres SENSE projecte (RD1627/1997+RD171/2004)                     Altres actuacions (pintura, neteja, etc) (RD171/2004) 

Marcar amb (X) aquelles situacions que es desenvolupin; 

S’accedirà a àrees privades de Mercabarna. (exemple; cobertes, marquesines, altells, etc.) 

Tindrà afectació a espais públics comuns gestionats per Mercabarna. 

 

   Obres AMB projecte (RD1627/1997) 

Marcar amb (X) aquelles situacions que es desenvolupin: 

S’accedirà a àrees privades de Mercabarna. (exemple; cobertes, marquesines, altells, etc.) 

Tindrà afectació a espais públics comuns gestionats per Mercabarna (cas que SI, adjuntar descripció de l’us, espai, 
horari, durada...) 

Per garantir que puguin disposar de l’autorització pertinent abans de la data prevista d’inici  dels treballs, necessitaríem rebre  
aquesta sol·licitud amb una antel.lació mínima de 15 dies hàbils. 

 

En el cas de seleccionar alguna de les caselles anteriors s’informarà a MERCABARNA de la següent documentació: 
Comunicació dels treballs a realitzar, zones d’influència, interferències a tenir en compte, horaris, pla de treball, etc. 
(document present). 
Copia de l’Avaluació de riscos específica para les activitats que se desenvoluparan. 
(Descarregar manual de seguritat segons àrea de treball: web\Mercabarna\info pràctica\sol·licitud permís d’obres\...) 

Copia de la designació del coordinador de seguritat  i salut en fase d’execució, en el casos que intervingui més d’una 
empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms en el centre de treball (per a obres 
SENSE projecte) 

En el cas de seleccionar alguna de les caselles anteriors s’informarà a MERCABARNA de la següent documentació: 
Comunicació dels treballs a realitzar, zones d’influència, interferències a tenir en compte, horaris, pla de treball, etc. 
(document present). 
Copia de l’estudi de seguretat i salut / estudi bàsic de seguretat i salut. 
(Descarregar manual de seguritat segons àrea de treball: web\Mercabarna\info pràctica\sol·licitud permís d’obres\...) 
Dades de la direcció facultativa, inclòs el coordinador de seguretat i salut en fase d’execució. 
Dades de contacte de les empreses contractistes 

 

 

Registre d’entrada Sol·licitant: Signat i segellat 

 

 

Barcelona, a _________________________ 

 


