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DETALL DE LA DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

 
Tota la documentació ha de presentar-se signada pel titular de l’activitat i pel tècnic/a redactor del projecte 
i en format digital. 
 
La present guia de documentació és de caràcter informatiu, sense perjudici que fos necessari aportar 

documentació complementaria no especificada i/o justificar d’altra normativa que pugui ser d’aplicació, 
que caldrà adjuntar a la corresponent sol·licitud. 

 
DOCUMENTACIÓ  BÀSICA OBLIGATÒRIA 

 
1. Formulari de sol·licitud (doc. 1061 o formulari telemàtic) 
2. Autorització d'atorgament de representació (obligatori en cas que s’actuï a través d’un 

representant): 
- Persones físiques: autorització d’atorgament de representació, degudament emplenada i 

signada pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d’identitat  
- Persones jurídiques: escriptura de poders que faculta al representant a actuar en nom de 

la societat, adjuntant el NIF del representant i document d’identificació fiscal de la societat.   
- Comunitats de Propietaris, còpia de l’acta de nomenament del President o Administrador 

de la Comunitat, amb còpia del seu DNI i del document d’identificació fiscal de la Comunitat. 
 Associacions, còpia de l’acta de nomenament del President, amb còpia del seu DNI i del 

document d’identificació fiscal de l’associació.   

 
3. Projecte bàsic amb memòria ambiental amb el contingut mínim signat per tècnic/a competent 

que contingui la descripció detallada i l'abast de l'activitat i de les instal·lacions: 
 

- Descripció i classificació de l’activitat o activitats. 
- Classificació de cada activitat segons la CCAE_2009 i llei 20/2009 
- Qualificació urbanística de la parcel.la i justificació del seu compliment 
- Descripció de plantes i usos previstos. 
- Relació de superfícies i usos de cada dependència  
- Relació d’equips i maquinària fixes i característiques principals. 
- Relació d’instal·lacions i característiques principals 
- Justificació normativa accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 
- Justificació normativa del vector residus 
- Justificació normativa de les aigües residuals 
- Justificació normativa focus de contaminació atmosfèrica 
- Memòria tècnica de Contaminació lumínica (Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de 

la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn).  

- Justificació de la normativa de prevenció contra-incendis 
- Justificació normativa específica i sectorial segons tipus d’activitat, si s’escau.  
- Documentació gràfica (plànols) que inclogui l’emplaçament, superfícies, maquinària, secció, 

ventilació, protecció contra-incendis 
 

4. Estudi d’impacte acústic amb el contingut mínim que determina tant l’annex 10 de la llei 16/2002, de 

28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, com l’annex 14 de l’Ordenança municipal 
sobre soroll, vibracions i olors de Sant Cugat del Vallès (2018) .  
 

5. Certificació signada per tècnic/a competent que, si escau, ha d'ésser el director o la directora de 

l'execució del projecte, que acrediti que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen a l'estudi ambiental i al 
projecte o a la documentació tècnica presentat, que es compleixen tots els requisits ambientals i que 
l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic. Caldrà que el certificat d’inici d’activitat 
especifiqui el compliment de l’Ordenança de sorolls i olors de Sant Cugat del Vallès (Doc 1049) 

 
6. Acreditació del tècnic/a competent (mitjançant visats en el projecte i certificat del col·legi 

professional o bé Document de Declaració de tècnic competent (Doc 172) 
 

 

https://seu.santcugat.cat/seu/Procedimiento_ver_doc.aspx?plantilla=4460
https://seu.santcugat.cat/seu/Procedimiento_ver_doc.aspx?plantilla=4561
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DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
1. ACTA DE COMPROVACIÓ EN MATERIA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 
En el cas que l’activitat estigui inclosa en l’annex 1 de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, caldrà presentar: 
 

- Acta de comprovació favorable en matèria de protecció contra incendis emesa per una entitat 
acreditada per la Generalitat de Catalunya 
 

Aquestes activitats requeriran, amb caràcter previ, de l’informe de prevenció contra incendis de la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments que es pot tramitar en la llicència urbanística 
corresponent o bé, amb el tràmit ‘FUE Informe previ en matèria d’incendis. 

 
2.  INFORME URBANISTIC ASSOCIAT A LA TRAMITACIÓ D’ACTIVITATS 

 
En el cas que el local es vulgui utilitzar per a un ús concret en edificacions existents construïdes sense ús 
específic (segons art. 52 de la llei 20/2009), cal presentar: 
 

- Informe previ favorable de compatibilitat urbanística de l'ajuntament, en els termes que regula 
l'article 60 de la llei 20/2009 . Podeu trobar l’imprès en el web municipal (tràmit T 166) i presentar-
lo a l’Oficina d’Atenció Ciutadana amb cita prèvia o mitjançant el tràmit electrònic FUE Informe 
urbanístic associat a la tramitació d’activitats. 

  
3. PERMÍS ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS  

 
En el cas que l’activitat estigui connectada a clavegueram amb EDAR de destí gestionada per l’ACA(*) 
(EDAR de Rubí) i en algun dels supòsits següents: aboqui un cabal superior a 6.000 m3/any, aigües no 
domèstiques o abocaments a llera, caldrà aportar: 
 

- Autorització d’abocament emès per l’Agència Catalana de l’Aigua 
 

En el cas que l'activitat estigui connectada a clavegueram amb EDAR de destí gestionada per l’Entitat 
Metropolitana de Barcelona(*)  (EDAR de Montcada) i en algun dels supòsits següents : aboqui un cabal 
superior a 6.000 m3/any o l’activitat pertanyi a l’article 28 del Reglament Metropolità d’Abocament d’Aigües 
industrials de 12/12/2018 caldrà aportar: 
 

- Autorització d’abocament emesa per l’Àrea Metropolitana de Barcelona  
 

(*) per saber les EDAR de destí, es pot consultar el següent enllaç. 

 
4. CERTIFICACIÓ DE FOCUS DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

 
En el cas que l’activitat estigui classificada com a potencialment contaminant a l’atmosfera, segons Reial 
decret 100/2011 pel que s’actualitza el Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants a l’Atmosfera 
(CAPCA) presentarà en compliment del decret 139/2018, sobre règims d’intervenció ambiental 
atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants a l’atmosfera: 
 

- Grup A o B del CAPCA: Autorització d’emissions emesa per la Generalitat de Catalunya i còpia de 
l’informe de control emès per una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental 

 
- Grup C: Notificació d’emissions (Projecte tècnic dels focus emissors i informe de control emès per 

una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental) 
 

5. PROJECTE TÈCNIC DE CONTAMINACIÓ LUMÍNICA  

 

En el cas d’instal·lacions d’enllumenat exterior amb flux lluminós total superior a 100klm ubicades en zona 

E1 i les de més de 500klm ubicades en zones E2, E3 o E4 segons el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de 
desplegament de la llei 6/2001 d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn: 

 

https://seu.santcugat.cat/seu/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=12&idnct=1353&x=FV/oGcE/FjTdWF4PiWS+0A
https://seu.santcugat.cat/seu/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=13&idnct=1355&x=e2alm+j61inzE5+tWlj3tg
https://seu.santcugat.cat/seu/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=13&idnct=1355&x=e2alm+j61inzE5+tWlj3tg
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1euWhP7bW1iFkqBJo7_4u1E_P-ro&ll=41.46729762106163%2C2.064848999999981&z=13
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- Projecte tècnic de contaminació lumínica 
 

6. ANNEX DE PROJECTE DE CONTAMINACIÓ ODORÍFERA 

 
En el cas d’activitats potencialment generadores d’olors incloses a l’annex 19 de l’Ordenança municipal 
sobre soroll, vibracions i olors de Sant Cugat del Vallès (2018) .  
 

- Annex de projecte amb el contingut mínim de l’article 34 de l’Ordenança municipal sobre soroll, 
vibracions i olors de Sant Cugat del Vallès (2018) . 

 
7. PLA DE GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES 

 
En el cas d’explotacions ramaderes, excepte les que no comercialitzen la seva producció i les totalment 
extensives amb una càrrega de pastura inferior a 80 kg N/ha i any, caldrà presentar: 

 

- Pla de gestió de les dejeccions ramaderes de l’explotació, el qual ha d’estar elaborat i signat per 
una persona tècnica habilitada pel departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia. El 
pla ha d’estar informat favorablement pel departament competent en matèria d’agricultura i 
ramaderia (segons el decret 136/2009, d’1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació 
aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de 
fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes). 

 
8. AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL 

 
En el cas d’activitats situades en espais naturals amb una sensibilitat ambiental elevada, inclosos en el 
Pla d’espais d’interès natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992; en els espais naturals de protecció 
especial, declarats d’acord amb la Llei 12/1985; en les zones humides i les àrees designades en aplicació 
de les directives 2009/147/CE i 92/43/CE (Xarxa Natura); en zones humides incloses en la llista del 
Conveni de Ramsar, i en altres espais protegits que es determini legalment, caldrà presentar: 

 

- Declaració d’impacte ambiental emesa per la Generalitat o bé, resolució de la Generalitat que 
determini que no cal sotmetre el projecte a Avaluació d’impacte ambiental  

 
9. REGISTRE DE NUCLI ZOOLÒGIC 

 
En el cas d’activitats subjectes a inscripció de Nucli zoològic segons el Decret Legislatiu 2/2008, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals com per exemple les agrupacions zoològiques 
per a l'exhibició d'animals, les instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, els establiments 
de venda i els centres de cria d'animals, els centres de recollida d'animals, el domicili dels particulars on 
es fan vendes o altres transaccions amb animals i els de característiques similars que es determinin per 
via reglamentària: 

 

- Registre de Nucli zoològic emès per la Generalitat de Catalunya 
 
 


