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.
2.

Formulari tipus segons sol·licitud (doc. 1066 o formulari ).
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.
(en el cas que sigui diferent de l’expedient anterior)

3.

Projecte tècnic amb el contingut mínim signat per tècnic/a competent:
-

-

Descripció i classificació de l’activitat o activitats.
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 ambiental
Memòria tècnica o projecte 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 del compliment de la normativa de prevenció contra-incendis
Memòria de mobilitat o estudi de mobilitat generada
Memòria del dispositiu d’Assistència sanitària
Justificació normativa específica i sectorial segons tipus d’activitat, si s’escau.
Documentació gràfica (plànols)

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) (Pot estar inclòs en el
projecte)

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 visat o certificat emès pel col·legi corresponent en el
projecte i certificació o ,bé document de Declaració responsable de tècnic competent (Doc 172).
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Declaració responsable de disposar la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil signada
pel titular de l’activitat segons el model doc 599 i d’acord amb l’article 80 del decret 112/2010

7.

- DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL.
- CÒPIA ÚLTIM REBUT DE PAGAMENT VIGENT.

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. MEMÒRIA DE SEGURETAT
En el cas de les activitats indicades en l’article 42 del Decret 112/2010, o sigui, les activitats recreatives
musicals que tinguin un aforament autoritzat superior a les 150 persones.

3. 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:
-

Projecte tècnic de contaminació lumínica

4. 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) .

5. 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
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