
 

 

 

    
 
 

MODEL 06_SOL·LICITUD D’ACTIVITAT SOTMESA AL RÈGIM DE LLICÈNCIA 
AMBIENTAL  

D’ACORD AMB EL TÍTOL III DE LA LLEI 20/2009 

 
DADES PERSONALS  

Sol·licitant 

Nom i cognoms / Raó social 

 
NIF 

 
Domicili (carrer, avinguda, plaça...) 

 
Número / Pis / Porta 

 
Població  

 
CP 

 
E-mail 

 
Telèfon fix 

 
Telèfon mòbil 

 

Representant (si s’escau) 

Nom i cognoms  

 
NIF 
 

Domicili (carrer, avinguda, plaça...) 

 
Número / Pis / Porta 
 

Població  

 
CP 
 

E-mail 

 
Telèfon fix 
 

Telèfon mòbil 
 

 
ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS I/O NOTIFICACIONS 

 
 La del titular 

 
 La del representant 
 

 
DADES DE L’ESTABLIMENT 

 
Nom comercial 

 
Tipus d’activitat 
 

Situació 

 
Referència cadastral 

 
Superfície (m2) 

 
Codi CCAE.  (Més informació) 
 

E-mail Telèfon fix Telèfon mòbil 
 

 
TIPUS DE TRÀMIT 

 

 Obertura de nova activitat  Modificació substancial d’activitat existent 

 
 

Blanes,   _______ d_________________________ de ___________ 
 

Signatura 
 
 

 

 

 AJUNTAMENT DE 

BLANES 
  

http://www.idescat.cat/classificacions/?tc=5&v0=1&v2=2&id=ccae-2009-ca


 
 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR D’ACORD AMB L’ARTICLE 39 DE LA LLEI 20/2009 

 
 DNI o NIF del titular o del representant 

 Escriptura de constitució de la societat i poders del representant en les sol·licituds a nom d’una raó 
social  (només si el sol·licitant és una societat mercantil, una fundació o ens jurídic similar). 

 Títols acreditatius de la propietat o de l’arrendament del local. 

 Informe de compatibilitat urbanística (o llicència municipal d’obres equivalent), emès per l’ajuntament. 

 Projecte bàsic amb estudi ambiental en format digital redactat i signat electrònicament per un tècnic 
competent, amb el contingut mínim establert per normativa.  

 Documentació preceptiva en matèria de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en format digital 
redactat i signat electrònicament per un tècnic competent, d’acord amb la Llei 3/2010, sempre que els 
seus continguts no s'hagin incorporat en el projecte tècnic a què fa referència l'apartat anterior. 

 Estudi d’impacte acústic en format digital redactat i signat electrònicament per un tècnic competent, amb 
el contingut mínim de l’annex 10 del decret 176/2009, de 10 de novembre, de protecció contra la 
contaminació acústica o normativa que els substitueixi, sempre que els seus continguts no s'hagin 
incorporat en el projecte bàsic a què fa referència l'apartat anterior. 

 La designació del personal tècnic responsable d’executar el projecte.  

 La declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord 
amb la legislació.   

 Carta de pagament de la taxa municipal corresponent. 

 Estudi geològic en format digital redactat i signat electrònicament per un tècnic competent de les 
característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat projectada, sempre que la normativa específica 
aplicable defineixi aquesta activitat com potencialment contaminant del sòl.  

  En el cas d’activitats ramaderes, el pla de gestió de les dejeccions ramaderes en format digital redactat i 
signat electrònicament per un tècnic competent.  

  Estudi d’impacte ambiental en format digital redactat i signat electrònicament per un tècnic competent, si 
és necessari.  

 Qualsevol altra documentació exigida per la normativa sectorial que sigui d'aplicació (cal especificar-la). 
 

Nota:    Documents de presentació obligatòria.    Documents a presentar en funció de la tipologia de l’activitat. 

 
DECLARO RESPONSABLEMENT 

 
• Que, en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a tramitar 

aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.  
• Que disposo de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la 

responsabilitat de l’activitat, si escau. 
 
TERMINI DE RESOLUCIÓ I EFECTES DE LA FALTA DE RESOLUCIÓ DINS DE TERMINI 

 
• El termini per resoldre aquesta sol·licitud és de sis mesos comptats des de la data de la seva entrada al 

registre general de l’Ajuntament. 
Aquest termini restarà interromput si s’ha de requerir el titular perquè esmeni la sol·licitud o perquè 
aporti documentació addicional, entre la data de rebuda del requeriment i la data de presentació de 
l’esmena o documentació complementària, d’acord amb allò que estableix l’article 42.5 de la Llei 
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

• Si un cop transcorregut el termini de sis mesos l’Ajuntament no ha notificat la resolució, el sol·licitant 
podrà entendre desestimada la sol·licitud. 

 
SOL·LICITO 

Que tingueu per presentada aquesta sol·licitud i que, un cop seguits els tràmits previstos a la Llei, 
m’atorgueu la llicència ambiental sol·licitada. 
 
Blanes,   _______ d_________________________ de ___________                   

 
Signatura 


