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SOL.LICITUD LLICÈNCIA AMBIENTAL ACTIVITAT INCLOSA EN L’ANNEX 

II (LPCAA) 

_________________________________________, amb domicili a efectes de notificacions a 

_____________________________________________, núm.______, al terme municipal de 

________________________,CP_______,telèfon_____________,amb DNI ______________ 

EXPOSA: 

Que desitja exercir una activitat, consistent en ____________________________________ 

__________________________________________________________________, situada a 

_________________________________________________________________, la qual és 
subjecta al règim de llicència ambiental. I d’acord amb el que estableixen les normes vigents, 
adjunta a la present, la documentació següent: 

1. □ Declaració responsable del titular de l’activitat, on s’assumeixi la responsabilitat de
disposar de tots els documents que acrediten el compliment de la normativa sectorial, i 
que es compromet al seu manteniment  

2. □ Projecte tècnic d’acord al previst a la normativa vigent, signat per tècnic competent i
visat pel Col·legi professional corresponent.  

3. □ Assumeix tècnic i visat pel Col·legi professional corresponent que acrediti que l’activitat
i les instal·lacions s’adeqüen al Projecte tècnic presentat, i que es compleixen tots els 
requisits ambientals, de seguretat, sanitaris i altres previstos en la resta de documentació 
a adjuntar. 

4. □ Declaració responsable relativa a la prèvia obtenció de llicència d’obres o comunicació
prèvia per l’ús concret de l’activitat que es vol desenvolupar, fent constar que les obres ja 
estan acabades i s’adapten a la llicència concedida o a la comunicació efectuada.  

5. □ Certificat de compatibilitat urbanística.

6. □ Plànol d’emplaçament i plànol de planta i alçat de l’activitat.

7. □ Estudi acústic signat i visat elaborat per tècnic competent i certificació emesa pel
projectista en cas d’activitats que funcioni en horari nocturn o bé que disposin de 
maquinaria funcionant les 24 hores. 

8. □ Documentació normalitzada, per a aquelles activitats que així s’indiqui en els annexos
de la Llei 3/2010 

9. □ Acreditació de la vigència d’una pòlissa de responsabilitat civil del tècnic o tècnics
signants del Projecte, Memòries, Estudis i Certificacions presentades. Aquest acreditació 
no serà necessària en els supòsits que aquests documents es presentin visats per 
Col·legi. 
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10. □ Alta al Registre Sanitari d’indústries i productes alimentaris emes pel Consell Comarcal
del Maresme en cas que sigui necessari. 

11. □  Declaració responsable d’inici d’activitat per a establiments alimentaris,

12. □ Autorització Sanitària per establiments de pírcing, tatuatge i/o micropigmentació emesa
pel Consell Comarcal del Maresme. 

13. □ Pla d’autoprotecció per les activitats incloses a l’Annex I epígrafs A i C de la llei
82/2010.  

14. □ Llicència Comercial per les activitats incloses a la llei 1/2009 d’ordenació dels
equipaments comercials . 

15. □ Còpia dels certificats i documents que justifiqui l’autorització i /o inscripció a altres
organismes  sectorials que li sigui d’aplicació a l’activitat. 

16. □ Permís d’abocament d’aigües residuals.

17. □ Justificació acreditativa de l'autoliquidació de les taxes corresponents

(*) En cas que no sigui preceptiu alguns dels presents documents el titular haurà de realitzar una autodeclaració conforme no es 
preceptiu. 

Per tot això, qui sotasigna, davant aquest ajuntament, 

DEMANA 

Llicència ambiental per a l'esmentada activitat de conformitat amb l'establert a la Llei 20/2009, 
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

Teià, a ____ de _____________________ de 201_____ 
Signat, 

Excm. Sr./a. Alcalde/essa de l’Ajuntament de ..............................................


