
  

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ, LLICÈNCIA O COMUNICACIÓ  

PER A L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT SOTMESA A LA LLEI 20/2009 (PCAA) 
Expedient      /20      

 
Us informem:  
Que teniu dret a presentar declaració de dades confidencials, amb expressió de la norma que 
empara la confidencialitat.  
Que les dades facilitades seran utilitzades per les administracions públiques o persones les quals, 
de conformitat amb les disposicions vigents hagin de tenir-ne coneixement per a la resolució de 
l’assumpte.  
Que, d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, les dades facilitades s’inclouran en el fitxer automatitzat del Registre de documents i/o 
en el fitxer de Llicències, activitats i instal·lacions  de l’Ajuntament per al seu tractament informàtic. 
 
1. TITULAR  DE L’ACTIVITAT  
  

Nom de la persona física o jurídica         
DNI/NIF núm.       Domicili        
Codi postal i població         Telèfon        

Nom de la persona física que representa la persona jurídica  
 
     
 

 
DNI núm.        Domicili social            
Codi postal i població        Telèfon        

 
2. ACTIVITAT/INSTAL·LACIÓ 

      
            nova activitat      trasllat       ampliació o reforma   
 
3. EMPLAÇAMENT DE L’ACTIVITAT/INSTAL·LACIÓ 

Adreça        
 
4. TIPUS D’ACTIVITAT O INSTAL·LACIÓ 
            annex 1.1 i 1.2 de la Llei 20/2009 sotmesa al règim d’autorització autonòmica 
            annex II de la Llei 20/2009  sotmesa al règim de llicència ambiental 

  annex III de la Llei 20/2009 sotmesa al règim de comunicació 
  activitat innòcua sotmesa al règim de comunicació 
  altres:  

 
5. DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA AMB AQUESTA SOL·LICITUD 
 
   Sol·licitud simultània de llicència urbanística d’obres 
 
Activitat de l’annex I: 

 4 exemplars que contenen la documentació establerta en els articles 17 i 18 de la Llei 
20/2009    

   resguard d’haver fet el pagament de la taxa 
 
Activitat de l’annex II (articles 39 de la Llei 20/2009 i 21 OA): 
   certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic 
   3 exemplars del projecte bàsic o executiu redactat per tècnic competent i visat.  
   documentació per autorització d’abocament d’aigües residuals o connexió al clavegueram     
   designació de tècnic d’execució del projecte (nom, titulació,adreça)    qüestionari d’activitat   
   dades específiques de l’activitat ramadera (article 59 OA)     qüestionari d’activitat   
   resguard d’haver fet el pagament de la taxa      d’altres..........   
 



  

Activitat de l’annex III: 
   2 exemplars del projecte bàsic o memòria (article 52.3 de la Llei 20/2009) 
   documentació per autorització d’abocament d’aigües residuals, si s’escau     
   Certificat tècnic o declaració responsable i conjunta del titular de l’activitat i de l’instal·lador  

(article 52.3. b de la Llei 20/2009) 
   resguard d’haver fet el pagament de la taxa      d’altres..........   
 
Activitat innòcua: 
   2 exemplars de la documentació tècnica  
   Certificat tècnic o declaració responsable i conjunta del titular de l’activitat i de l’instal·lador  

(article 92 b) OA) 
   resguard d’haver fet el pagament de la taxa         
 
PETICIÓ 
Sol·licito que m’atorgueu l’autorització/llicència/o l’assabentat . 

SIGNATURA DEL TITULAR DE L’ACTIVITAT O PERSONA QUE EL REPRESENTA 
 
 
 
 
      ,     d      de 20   
 
AJUNTAMENT D       

 
 
INFORMACIÓ DELS TERMINIS DE RESOLUCIÓ I DELS EFECTES DEL SILENCI ADMINISTRATIU 
 
D’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya,  us informo del següent: 
 
a. L’expedient es considera iniciat en la data d’entrada al Registre General de l’Ajuntament. La 

data és la que consta en la còpia de la vostra sol·licitud. 
b. L’autorització autonòmica ha de ser dictada i notificada en el terminis  de 8 o 10 mesos (art 28 

PACAA). 
c. La llicència ambiental ha de ser dictada i notificada en el termini de sis mesos 
d. Finalitzats els terminis esmentats sense que s’hagi notificat de forma expressa l’acord o 

resolució corresponent, podeu entendre concedida l‘autorització, llicència, 
e. La comunicació d’activitat de l’annex III, i d’activitat innòcua dona dret a iniciar l’exercici de 

l’activitat sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques 
responsables.(article 52.5 PCAA) 
No es podran considerar atorgades per silenci administratiu les activitats o instal·lacions en 
contra de la legislació urbanística o del planejament vigent, ni  actes  que  transfereixin  a qui 
ho sol·liciti o a tercers  facultats relatives al domini públic o servei públic (article 52.8 de la 
PCAA  amb relació  a l’article 82.2 ROAS). 

 
       El titular  o persona que el presenta 
       Em dono per assabentat/ada 


