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REGIM DE LLICÈNCIA AMBIENTAL.  ACTIVITATS ANNEX II (LPCAA) 
 
 

Titular..................................................................................., amb DNI .......................... 

representat legalment per ...................................................., amb DNI .......................... 

amb domicili a ................................................................................................................ 

de........................................................................... codi postal........................................ 

número de telèfon................................... correu electrònic.............................................. 

 

Sol·licito  a l’ajuntament iniciar el tràmit per a obtenir la llicència ambiental, segons 

l’article 35 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 

les activitats: 

 

ACTIVITAT ...................................................................................................................... 

NOM COMERCIAL:  ....................................................................................................... 

ADREÇA: ........................................................................................................................ 

SUPERFÍCIE.........................................................KW..................................................... 

 

 

     canvi de nom                                               canvi no substancial 

    ampliació                                                       canvi substancial 

    local compartit                                               altres 

 

Documentació que es presenta (marcar les caselles al revers d’aquest full) 

 

Vilanova i la Geltrú, ............. de ............................. de ........... 

 

(signatura) 
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La comunicació està condicionada a la verificació formal de la documentació presentada. 
 
 
 

 Informe urbanístic, acreditatiu de la compatibilitat de l’activitat amb el planejament urbanístic. (article 60 
LPCAA) 

 
 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) 
 

 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. 

 
 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. 

 
 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. 

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

legislació. 
 

       Fotocòpia del DNI o CIF del titular. 
 

    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. 

 
 Fotocòpia del contracte de lloguer o títol d’adquisició del local. 

 
 Fotocòpia declaració censal, model 036, 037, o l’IAE. 

 
 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. (http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/) 

 
 Fotografies de l’interior del local i de la façana de l’edifici. 

 
 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. 
 

 Sol·licitud de llicència urbanística, si s’escau.  Compliment dels criteris establerts pel  departament de 
llicències urbanístiques, pel que fa al rètol de la façana del local. 

 
 ....................................................................................................................................................... 

 
 ...................................................................................................................................................... 

 
 ....................................................................................................................................................... 
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