AJUNTAMENT
DE
CAMPRODON

ACTIVITATS ANNEX I – AUTORITZACIÓ AMBIENTAL
Descripció:
Autorització prèvia, que atorga la Generalitat de Catalunya, per poder instal·lar i exercir aquelles
activitats que, per la seva incidència ambiental, apareixen classificades com a Annex I.1, I.2 o bé
I.3 en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les activitats
(LPCAA).
Qui ho pot demanar:
La persona interessada, que ha d’aportar el DNI.
La pot demanar un representant degudament acreditat. En cas de societats, mitjançant la còpia de
l’escriptura de constitució.
Com es fa:
La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten al Registre General de l’Ajuntament de
Camprodon.
L’ajuntament trasllada tota la documentació a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU), del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, que realitza els tràmits pertinents, sens perjudici dels
informes de competències municipals i del tràmit d’informació veïnal que corresponen a
l’ajuntament.
La resolució definitiva de l’autorització ambiental correspondrà a la Conselleria de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Documents necessaris:
Sol.licitud, acompanyada de la documentació especificada en l’article 17 de la Llei 20/2009.
Autoliquidació de la taxa d’acord amb l’ordenança fiscal municipal corresponent, i si s’escau l’icio
Llicència d’obres (en cas que s’hagi hagut d’adequar l’establiment)
Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic (article 60 de la llei
20/2009)
Tràmits posteriors:

Control inicial: Abans d’iniciar l’activitat i prèvia obtenció de la llicència ambiental corresponent,
cal que l’activitat se sotmeti a un control inicial per part d’una Entitat Ambiental de Control.
De conformitat amb l’article 69 de la Llei 20/2009 en aquest control es verificarà que l’activitat s’ha
executat d’acord amb el projecte autoritzat i que compleix les condicions incloses en la llicència.
Passat aquest control, cal presentar còpia de l’acta a l’ajuntament, en el termini màxim d’un mes
des del finiment de la visita de control.
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Quan es pot demanar:
Tot l'any
Termini:
Deu mesos.

DOCUMENTS I NORMATIVA:
Sol.licitud
Taules segons la Llei 20/2009 de 4 de Desembre
Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats
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