
 

 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL 
 

Sol·licitant 

Titular:   NIF/CIF: 

Tipus via:  Nom Via:   

Núm.: Esc.: Pis: Porta: Apt. corr.: 

Municipi: CP � : 

Telèfon ℡ : E-mail @ : Web � : 

Representant legal. Adreça als efectes de notificac ions 

Nom: NIF: 

Tipus via: Nom Via: 

Núm.: Esc.: Pis: Porta: Apt. corr.: 

Municipi: CP � : 

Telèfon ℡ : Telèfon mòbil � : Fax � : E-mail @ : 

Dades de l’establiment 

Nom comercial: 

Referència cadastral: 

Tipus via: Nom Via: 

Núm.: Esc.: Pis: Porta: Apt. corr.: 

Municipi: CP � : 

Telèfon ℡ : Telèfon mòbil �: Fax � : E-mail @ : 

Activitat principal (Descripció):  

Altres Activitats / Activitats secundaries (Descripció):  

Codificació segons Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (Annexos II i IV):  Annex :                                                                                                  
Apartat:  

Activitat sotmesa control preventiu de la Generalitat segons Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria
establiments, infrastructures i edificis (Annex I, II) :  Sí                     No 



 

 

Activitat sotmesa a intervenció municipal en matèria de prevenció d’incendis, segons la taula II: :  Sí       No 

 

 

 

EXPOSO 

 
Que acompanyo la documentació necessària per tal d’obtenir llicència per exercir l’activitat: 

          Documentació acreditativa de la representació, si escau. 

 Projecte bàsic amb estudi ambiental, que haurà d’incloure l’estudi d’impacte acústic, signat per  un 
tècnic competent (3 exemplars). 

 Document acreditatiu de la designació, per part del titular, del tècnic responsable de l’execució del 
projecte i que expedirà el certificat acreditatiu de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la 
llicència atorgada. 

 Declaració responsable del tècnic competent (1). 

 En el cas d’activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d’accidents greus, projecten tenir 
alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de 
conformitat amb els llindars que s’estableixen a la normativa de seguretat industrial, la informació que 
determina la legislació d’accidents greus. 

 En el cas d’activitats ramaderes, el pla de gestió de les dejeccions ramaderes amb les condicions i 
continguts determinats al Decret 136/2009. 

 Estudi d’impacte ambiental, si l’activitat ha estat sotmesa a decisió sobre la necessitat de sotmetre-la a 
avaluació d’impacte ambiental i la Ponència Ambiental ha resolt que sí, o si es tracta d’activitats dels 
codis 11.1 i 11.2 amb el contingut que determina l’article 18 de la LPCAA (3 exemplars). 

           Si l’activitat pertany als annexos I i II de la Llei d’Incendis, certificat de l’acta de comprovació 
FAVORABLE. 

           Si l’activitat o l’establiment no estan inclosos als annexos de la Llei d’Incendis i, sí a la taula II, la 
indicació de la data i número del registre d’entrada de la sol·licitud de l’informe de prevenció municipal, i 
el certificat de l’acta de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora 
de l’administració. 

 Característiques del sòl on s’emplaça l’activitat projectada, si escau. 

  Sol·licitud d’inscripció al registre sanitari municipal d’activitats alimentàries, si escau. 

           Amb caràcter voluntari, s’ha d’indicar el sistema i procediment per a la verificació del                                              
funcionament dels autocontrols de l’activitat proposats per la persona sol·licitant, amb indicació del 
tècnic o de la tècnica amb qualificació adequada responsable de la seva aplicació. 

           Declaració de coincidència de la documentació presentada en suport electrònic i en suport paper. 

           Declaració de dades que, segons el sol·licitant, gaudeixin de confidencialitat, d’acord amb la legislació. 

           Dues fotografies de la façana. 

           Fotocòpia DNI o NIF del titular i representant. 



 

 

           Fotocòpia escriptura constitució de la societat amb la fotocòpia dels poders de representant. 

           Fotocòpia declaració censal o IAE 

           Fotocòpia contracte d’arrendament, o bé fotocòpia escriptura de propietat del local. 

           Fotocòpia rebut Impost sobre Béns Immobles (IBI) 

 Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat. 

�    ...................................................................................................................................... 

 

1 En cas que la documentació tècnica (projectes, certificats, etc.) no estigui visada per un col·legi professional 

 

SOL·LICITO 

 
 Llicència ambiental , d’acord amb de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 

ambiental de les activitats. 

 Modificació substancial  d’una activitat subjecta a llicència. 

 Modificació no substancial  d’una activitat subjecta a llicència. 

 Altres _______________________________________________ 

 

Signatura, 

 

 

A Palau-solità i Plegamans, el .............de................................................de............ 
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