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ACTIVITATS INCLOSES EN L’ANNEX II. LLICÈNCIA AMBIENTAL.  
LLEI 20/2009, DEL 4 DE DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL 

DE LES ACTIVITATS 
 
 
 
o Informe urbanístic, acreditatiu de la compatibilitat de l’activitat amb el planejament urbanístic. 

(article 60 LPCAA) 
 
o Sol·licitud de llicència ambiental.  Junt amb la sol·licitud de la llicència el titular de l’activitat 

presentarà el resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa per a la tramitació de 
l’expedient, el qual no es tramitarà si no s’ha efectuat el pagament. (Ordenança fiscal municipal 
número 9) 

 
o Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent, amb el contingut de 

les lletres a, c, d, f i g de l’article 18 de la LPCAA, que sigui necessari en cada cas, atenent les 
característiques i la incidència de l’activitat en el medi ambient.   El projecte tècnic ha d’estar 
signat per una persona tècnica competent i ha de contenir les dades i requisits de la normativa 
específica sobre edificació, prevenció i control ambiental que siguin d’aplicació als projectes 
constructius i d’activitats, prevenció i seguretat en cas d’incendi. 

 
o En el cas que l’activitat es defineixi com a potencialment contaminant del sòl, caldrà descriure les 

característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat. 
 
o  Document acreditatiu de la designació, per part del titular de l’activitat, de la persona que 

assumirà la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que expedirà el certificat 
acreditatiu de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions, en el qual ha de constar el nom, 
l’adreça i titulació i habilitació professional de la persona designada. 

 
o Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica,  

residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental 
segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i les activitats a 
desenvolupar-hi. 

 
o Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixin de confidencialitat d’acord 

amb la legislació. 
 
o Qualsevol altre documentació que es determini per reglament o sigui exigible per la legislació 

ambiental aplicable a l’activitat. 
 
o Fotocòpia del DNI o CIF del titular. 
 
o Fotocòpia de la constitució de la societat en cas que ho sigui, degudament actualitzada, aportant 

còpia si s’escau de les possibles modificacions estatutàries que sobre la mateixa s’hagin produït. 
 
o Fotocòpia del contracte de lloguer o títol d’adquisició del local. 
 
o Les activitats que segons la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 

d’incendis en establiments, activitats i infraestructures, estiguin sotmeses al control preventiu de 
la Generalitat hauran de presentar la documentació d’acord allò que estableix el Departament 
d’interior, relacions institucionals i participació. (hppt://www20.gencat.cat/portal/site/interior/) 
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o Fotografies de l’interior del local i de la façana de l’edifici. 
 
o Compliment de la normativa lingüística recollida al Codi de consum de Catalunya que estableix 

obligacions per a establiments i comerços per tal de garantir els drets lingüístics dels consumidors. 
 
o En el cas que una activitat inclogui abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, 

queda sotmesa al règim d’autorització d’abocaments. Caldrà tenir la corresponent autorització 
d’abocament. 

 
o Fotocòpia declaració censal, model 036, 037, o l’IAE. (S’ha de presentar en el moment de recollir 

la llicència) 
 
o Sol·licitud de llicència urbanística, si s’escau. Compliment dels criteris establerts pel departament 

de llicències urbanístiques, pel que fa referència al rètol de la façana del local. 
 
 
ALTRES CASOS 
 
 
o 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 en la normativa de seguretat industrial,  es 
preceptiu l’informe que ha d’emetre el departament competent en aquesta matèria, segons 
estableix l’article 60 de la LPCAA. 

 
o En el cas d’una modificació substancial, en una activitat ja autoritzada,  la sol·licitud i la 

documentació s’han de referir a la part o a les parts de l’activitat que es modifica amb relació a 
tota l’activitat i als aspectes del medi afectats per  la modificació, sempre que la modificació 
parcial permeti una avaluació ambiental diferenciada del conjunt de l’activitat, perquè no es 
produeixin efectes additius en el conjunt de les emissions. 

 
o En el cas que l’activitat se situï en un espai natural protegit està sotmesa al procés de consulta 

prèvia respecte a la necessitat d’avaluació d’impacte ambiental en els termes establerts per 
l’article 32.1 de la LPCAA. 

 
o En el cas d’activitats alimentàries. Declaració responsable d’inici d’activitat per a establiments 

alimentaris, degudament registrada pel servei de Salut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
(concertar dia i hora per a la presentació de la declaració per telèfon 938140000 (ext.3398 i 
3395) o bé per mail salut@vilanova.cat, c/ del Marquesat de Marianao, 2) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


