AJUNTAMENT
DE
CAMPRODON

ACTIVITATS ANNEX II – LLICÈNCIA AMBIENTAL
Descripció:
Llicència ambiental que atorga l’Ajuntament per poder instal·lar i exercir aquelles activitats i/o
instal·lacions contingudes en l’Annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i
Control Ambiental de les Activitats (DOGC 5524 de 11/12/2009).
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, des d’on es tramet aquesta documentació a l’Òrgan Tècnic Ambiental del Consell
Comarcal del Ripollès, que serà l’encarregat de tramitar la llicència.
Documents necessaris:
- Sol.licitud, que es presenta al Registre General de l’ajuntament de Camprodon
- Contracte de lloguer o bé escriptura de propietat (el sol·licitant de la llicència i el
llogater/propietari han de ser la mateixa persona).
- Còpia del DNI o NIF.
- Documentació especificada en l’article 39 de la Llei 20/2009, concretament:
- Projecte bàsic amb estudi ambiental per triplicat i signat per tècnic competent.
- Quan l’activitat sigui potencialment contaminant del sòl, d’acord amb la normativa
específica aplicable, caldrà document amb les característiques del sòl on s’emplaci l’activitat
projectada.
- Document que designi el personal tècnic responsable d’executar el projecte.
- Declaració de les dades que segons el sol·licitant cal que siguin confidencials.
- 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)
En el cas d’activitats que projecten tenir alguna substància química catalogada com a tòxica o
molt tòxica, i en el cas d’una activitat situada en un espai natural protegit, cal tenir en compte els
punts 3 i 7 de l’article 39 de la Llei 20/2009.
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Tràmits posteriors:
Avans de l’inici de l’activitat i previa obtenció de la Llicència Ambiental, l’Òrgan Tècnic ambiental
del Consell Comarcal del Ripollès emetrà l’informe integral i l’Òrgan Competent Municipal
elaborarà la proposta de resolució.

Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Termini:
Sis 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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