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DETALL DE LA DOCUMENTACIÓ A APORTAR 
 
COMUNICACIÓ CANVI DE TITULAR– T171 
ANNEX II LLEI 16/2015  - ANNEX II i III LLEI 20/2009  - ANNEX I DECRET 112/2010  

Tota la documentació ha de presentar-se signada pel titular de l’activitat i pel cedent de l’activitat segons 
requereixi cada document. 
 
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 tipus segons sol·licitud (doc. 195 o formulari telemàtic) 
2. Formulari ANNEX 1 Declaració conjunta de canvi de titular (doc. 1065) 
3. 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.   

 
 
 
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

 
1. 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. 

 
2. 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 

 

https://seu.santcugat.cat/seu/Procedimiento_ver_doc.aspx?plantilla=4561
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1euWhP7bW1iFkqBJo7_4u1E_P-ro&ll=41.46729762106163%2C2.064848999999981&z=13
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- Grup C: Notificació d’emissions (Projecte tècnic dels focus emissors i informe de control emès per 
una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental) 

 

 
 

3. 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). 

 
 

4. 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 
 
 
5. POLISSA D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

 
En el cas d’activitats classificades al Decret 112/2010, caldrà aportar els documents següents.   
        
          -  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL. 
 
          -  CÒPIA ÚLTIM REBUT DE PAGAMENT VIGENT. 

 


