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SERVEI D’URBANISME 

Què fem? 

L’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys gestiona el 

desenvolupament del que disposen les Normes Subsidiàries mitjançant la 

tramitació de documents urbanístics de planejament derivat, d’instruments de 

gestió urbanística i de projectes d’urbanització.  

Entre les seves competències hi figura la informació urbanística, la concessió de 

llicències urbanístiques, la inspecció i la disciplina urbanística, la tramitació de 

llicències d’activitats i els expedients d’actuacions sobre el patrimoni municipal. 

 

A qui ens adrecem? 

Al conjunt de la població en general. 

 

Compromisos de qualitat 

• Tindrem en compte les observacions i aportacions de veïns i veïnes del poble a 

l’hora d’avaluar, modificar, crear o eliminar qualsevol figura de planejament. 

• Els expedients urbanístics tindran sempre un tècnic de referència i es tramitaran 

d’acord amb la normativa vigent. 

• Farem una tramitació àgil i eficaç, encaminada a aconseguir la màxima eficiència.  

• Es donarà un servei personalitzat d’atenció presencial a través del servei 

d’informació urbanística. 

 

Dades de contacte / com accedir al servei 

Atenció presencial: carrer Paret Nova, 14 

Dilluns, dimecres i divendres: de 10h a 14h 

Dimarts: atenció telefònica de 10h a 14h 

Dijous: de 15h a 19h 

Atenció telefònica: 972544005 
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Correu electrònic: ajuntament@massanet.org 

Tràmits online: 

• Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) 

• Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb 

efectes sobre les persones o el medi ambient 

• Declaració responsable en matèria de salut alimentària 

• Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis 

• Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment 

amb certificat tècnic 

• Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment 

amb projecte tècnic i certificat 

• Comunicació de canvi de titularitat d'activitats 

• Llicència ambiental (Annex II) 

• Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats 

 

Queixes i suggeriments 

Ens podeu fer arribar qualsevol queixa o suggeriment per millorar el servei per 

telèfon, per correu electrònic o bé fent ús d’aquest formulari electrònic. 

 

Actualització: febrer de 2021 
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