SOL·LICITUD LLICÈNCIA AMBIENTAL ANNEX II
SOL·LICITANT:
Nom i Cognoms……………………………………………………………. DNI/NIF………………………………………….
Domicili…………………………………………………………… Població i codi postal ……………………………………..
Tel. …………………......................…… Fax ……………………………… E-mail ……………….................……………..
Representat per …………………………………………………………… DNI/NIF …………………………………………
Domicili…………………………………………………………… Població i codi postal ……………………………………..
SOL·LICITA LLICÈNCIA AMBIENTAL PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT SEGÜENT:
Activitat ..........................................................................................................................................................................
Classificació de l’activitat segons Llei 20/2009..............................................................................................................
Amb domicili a.................................................................................................................................................................
DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ADJUNTA
Fotocòpia DNI o NIF representant
Fotocòpia NIF societat
Fotocòpia escriptura constitució societat
Fotocòpia poders del representant
Fotocòpia IAE o declaració censal IAE
Relació de veïns immediats
Designació del tècnic competent, signada pel
titular de l’activitat i pel tècnic i visada pel Col·legi
corresponent
Projecte tècnic signat per tècnic competent i
visat pel Col·legi corresponent
Assumeix tècnic signat per tècnic competent i visat
pel Col·legi corresponent
Certificat de compatibilitat urbanística
Fotocòpia permís d’abocaments
Document canvi de nom de l’activitat
Informe favorable segons la Llei 3/2010 d’incendis
Pla d’autoprotecció, si fos el cas

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT
Annex II
( 5 exemplars del projecte)

TIPUS DE TRÀMIT
Nova
Adequació
Canvi de nom
Baixa
Altres

Qui subscriu MANIFESTA que les dades són certes.
Cabrera de Mar, ...........................................................................
Signatura :

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR

Documentació general annex II
1. Instància de sol·licitud
2. Fotocòpia DNI del signant i/o NIF de la societat
3. Fotocòpia de la declaració censal d’alta o variació de l’Impost d’Activitats Econòmiques (I.A.E.)
4. Fotocòpia escriptura constitució societat
5. Fotocòpia dels poders del representant de la societat
6. Fotocòpia de la sol·licitud del permís d’abocament, si és el cas
7. Full d’assumeix de direcció de la instal·lació visat pel Col·legi professional corresponent.
8. Designació del tècnic
9. Relació de veïns immediats
10. Document acreditatiu de la disponibilitat del local en el que consti el seu propietari (contracte de lloguer,
compravenda, altres)
11. Justificant pagament taxa (autoliquidació)
Documentació específica annex II
1. Projecte tècnic, – 5 còpies – redactat per facultatiu competent i visat pel col·legi professional
corresponent. Si l’activitat es troba sotmesa al sistema d’avaluació d’impacte ambiental, s’haurà d’adjuntar
un estudi d’impacte ambiental.
2. Certificat de Compatibilitat del projecte amb el plantejament urbanístic expedit per l’Ajuntament o
fotocòpia.
3. Informe preventiu d’incendis favorable, d’acord amb la Llei 3/2010
Documentació específica canvi de nom
1.

Fotocòpia de la llicència municipal vigent.

2. Certificat acreditatiu que les instal·lacions i l’activitat compleixen amb les condicions de la Llicència
concedida definitiva, condicions del projecte presentat i annex, i certificant que no s’ha produït cap canvi
substancial, signat i visat per un tècnic competent. En el cas de tractar-se d’activitats de restauració o
obradors s’haurà d’adjuntar el compliment de la normativa sanitària vigent segons annex Ajuntament.
3. Fotocòpia declaració censal de baixa o variació de l’Impost d’Activitats Econòmiques (I.A.E.)
4. Document signat per l’anterior i actual titular, donant conformitat al canvi de nom.
Documentació específica baixa
1. Fotocòpia DNI del signant i/o NIF de la societat.
2. Fotocòpia de la declaració censal de baixa o variació de l’Impost d’Activitats Econòmiques (I.A.E.)
Documentació específica activitats ramaderes
1. Cal aportar el pla de dejeccions degudament validat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. El
número de còpies haurà de ser el mateix que les del projecte.

