ORDEN ANÇ A REGUL ADO R A DELS RÈGIMS D’INTERVENCI Ó
ADMINISTR ATIV A DE LES ACTIVI TATS I INSTAL· L ACIONS AL MUNI CIPI
DE S AN T JO AN DE LES AB ADESSES
Article 1. Activitats i instal·lacions amb incidència ambiental
1. El sistema d’intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions de titularitat pública
o privada amb possibles afeccions sobre el medi ambient i les persones i, per tant, amb
incidència ambiental, s’ajustarà a allò que disposa la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, als reglaments de desenvolupament de la Llei
i a la resta de la normativa general i sectorial que l’afecti.
2. Els règims d’intervenció administrativa aplicables són, en cada cas i segons els annexos
de la Llei 20/2009, els següents:
a) Autorització ambiental amb una declaració d’impacte ambiental, per a les activitats
incloses en els annexos I.1 i I.2.
b) Declaració d’impacte ambiental amb una autorització substantiva en matèria d’energia o
mineria, per a les activitats de l’annex I.3.
c) Llicència ambiental per a les activitats de l’annex II.
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d) Règim de comunicació, en el cas de les activitats de l’annex III.
3. Si en un mateix centre o establiment es pretén portar a terme diverses activitats subjectes
a règims d’intervenció diferents, s’aplica el règim d’intervenció propi de les activitats amb
una major incidència ambiental.
4. Amb independència del sistema d’intervenció administrativa aplicable, totes les activitats i
establiments resten subjectes al compliment de la normativa vigent sobre prevenció i
seguretat en matèria d’incendis.
Particularment, en els casos dels establiments i les activitats que esmenta la Llei 3/2010, del
18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, s’ha de portar a terme un
control preventiu de l’Administració de la Generalitat, mitjançant l’emissió d’un informe previ,
i una comprovació anterior a l’inici de l’activitat que la persona titular ha de demanar a una
entitat col·laboradora de l’Administració en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria
d’incendis. Sense l’acta de comprovació favorable, presentada a l’Ajuntament, no es pot
iniciar en cap cas l’activitat.
5. Es poden clausurar per part de l’Ajuntament les activitats que s’exerceixin sense
l’autorització ambiental, la llicència ambiental o la comunicació ambiental exigibles, o sense
haver superat favorablement els controls preceptius. Aquesta mesura s’aplica també als
establiments d’espectacles i activitats recreatives, als establiments comercials i a les
activitats innòcues.
La clausura en tots aquests supòsits és independent del procediment sancionador que
correspongui, i s’acorda en el marc d’un procediment administratiu abreujat en el qual cal
garantir el dret d’audiència de les persones interessades. Tanmateix, es pot suspendre
també provisionalment l’activitat de manera immediata si es constata que d’una manera
imminent hi ha afecció o risc d’afecció per al medi o per a les persones. Aquesta mesura
cautelar s’ha de confirmar o aixecar un cop escoltada la persona titular de l’activitat.

6. L’autorització i la llicència ambientals són transferibles amb una comunicació a
l’Ajuntament que acrediti la subrogació fefaent dels nous titulars.
També s’ha de comunicar el canvi de titularitat de les activitats de l’annex III, i de les
innòcues.
Quan s’haurà produït la comunicació, l’Ajuntament d’ofici activarà els mecanismes per tal
que s’acrediti que l’activitat continua complint la totalitat dels requisits exigibles.
7. L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, sense perjudici de la possibilitat que
preveu l’article 38.3 de la Llei 20/2009, no disposa d’òrgan tècnic ambiental. Serà l’òrgan
tècnic ambiental del Consell Comarcal del Ripollès qui presti assistència al municipi en
matèria ambiental en els casos disposats a la present ordenança i a la legislació vigent.
Article 2. Intervenció municipal en les activitats i instal·lacions subjectes al règim
d’autorització ambiental
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En el cas de les activitats o les instal·lacions dels annexos I.1, I.2 i I.3 de la Llei 20/2009,
subjectes a autorització ambiental, la resolució correspon a la Generalitat de Catalunya.
Tanmateix, l’Ajuntament hi té la intervenció següent:
a) L’Ajuntament ha d’emetre un informe preceptiu i vinculant pel que fa als aspectes
ambientals sobre els quals té competència, i entre ells sobre sorolls i vibracions, escalfor,
olors i abocaments al sistema de sanejament i clavegueram, sens perjudici de sol·licitar
l’informe sobre abocaments a l’ens competent, en els supòsits de delegació de
competències en la matèria.
b) L’estudi d’impacte i el projecte, tramesos per la Generalitat, els sotmet també l’Ajuntament
a exposició pública i a informació veïnal.
c) L’Ajuntament té dret a formular al·legacions pel que fa a la proposta de resolució
provisional que es dicti per part de la Generalitat.
La documentació a presentar a l'Ajuntament per a les activitats sotmeses a autorització
ambiental, es la que s'indica en l'annex I apartat 1 d'aquesta ordenança.
Article 3. Activitats i instal·lacions subjectes a llicència ambiental
1. Les activitats i instal·lacions de l’annex II de la Llei 20/2009, si no ha d’existir una decisió
prèvia sobre la declaració d’impacte ambiental se sotmeten al règim de llicència ambiental, i
la resolució definitiva correspon a l’Ajuntament.
La documentació a presentar a l'Ajuntament per a les activitats sotmeses a autorització
ambiental, es la que s'indica en l'annex I apartat 2 d'aquesta ordenança.
a) Prèvia comprovació formal de la documentació, l’òrgan tècnic ambiental comarcal es
pronuncia sobre la suficiència i la idoneïtat dels documents. Un cop declarada la suficiència i
la idoneïtat, se sotmet l’expedient simultàniament a informació pública durant 30 dies, i a
informació veïnal durant 10 dies.
Tret que existeixin altres exigències reglamentàries establertes, la informació pública
s’anuncia en algun mitjà escrit de comunicació d’àmbit local o comarcal, en el tauler
d’anuncis i en l’espai web de l’Ajuntament.

Quant a la informació veïnal, es trametrà un anunci escrit als veïns immediats de
l’emplaçament de l’activitat, sense ajustar-se als requisits de les notificacions
administratives, per la qual cosa l’anunci (un per cada domicili) podrà dipositar-se a la bústia
de correu.
b) S’han de demanar, i s’han d’emetre en un termini de 30 dies, els informes corresponents,
quan procedeixin, en matèria d’abocaments d’aigües residuals, residus, prevenció i
seguretat en incendis i altres establerts.
c) L’òrgan tècnic ambiental comarcal dicta una proposta de resolució provisional, la qual es
notifica a l’efecte d’al·legacions per part de les parts interessades en el termini de 15 dies.
Posteriorment, s’ha de dictar la resolució definitiva.
d) El termini màxim per a dictar i notificar la resolució, sens perjudici dels supòsits legals de
suspensió, és de sis mesos a partir de la sol·licitud. Si s’excedeix aquest termini sense
notificar-se la resolució, la persona sol·licitant pot entendre desestimada la sol·licitud de
llicència ambiental.
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e) Si l’activitat o la instal·lació requereix l’execució d’obres subjectes a llicència urbanística,
aquesta no s’atorgarà abans de la llicència ambiental. Tanmateix, la tramitació pot ser
simultània, i l’atorgament conjunt. Si les obres de subjecten a comunicació o assabentat,
aquests actes s’han d’haver portat a terme abans de l’inici de l’activitat.
f) Les activitats i instal·lacions se sotmeten necessàriament a un control ambiental inicial, per
a verificar la seva adequació al projecte mitjançant un certificat del tècnic director o de la
tècnica directora de l’execució, el compliment de les condicions de la llicència mitjançant
l’acta de control d’una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental (tret que per
resolució de l’alcalde s’encomanin els controls inicials als serveis tècnics municipals) i, si
escau, la documentació exigida en matèria d’assegurances obligatòries.
g) La llicència ambiental se subjecta a les revisions periòdiques que estableix la legislació
sobre aire, aigua o residus, sens perjudici dels altres supòsits legals de revisió. Els controls
periòdics resten subjectes a allò que preveu la normativa aplicable.
2. Si les activitats de l’annex II són de titularitat municipal, no resten subjectes a llicència
ambiental. L’avaluació ambiental de l’equipament o l’activitat que duu a terme l’òrgan tècnic
ambiental comarcal s’integra en la tramitació del projecte corresponent, el qual en tot cas se
sotmetrà a informació pública. En la resolució d’aprovació del projecte s’hi ha d’incorporar
les determinacions fixades en l’avaluació ambiental.
Article 4. Activitats i instal·lacions amb incidència ambiental subjectes al règim de
comunicació ambiental
Les activitats i instal·lacions de l’annex III de la Llei 20/2009, sotmeses al règim de
comunicació, es regiran per les normes següents:
a) La comunicació presentada a l’Ajuntament, amb la documentació legalment i
reglamentàriament prevista, acredita el compliment del règim d’intervenció ambiental
d’aquestes activitats.
b) La comunicació ha de tenir lloc un cop acabades les obres i les instal·lacions, les quals
han d’estar emparades per la llicència urbanística o per la comunicació o assabentat d’obres
adients, i per la resta de llicències sectorials que siguin necessàries.

c) Si s’utilitzen edificacions existents construïdes sense ús específic, cal aportar un informe
municipal previ i favorable de compatibilitat urbanística que la persona interessada ha de
demanar, i que s’ha d’emetre en el termini de 20 dies.
d) La comunicació s’ha d’acompanyar amb els documents previstos en l'annex I apartat 3
d'aquesta ordenança.
e) Un cop realitzada la comunicació amb tots els requisits exigibles, l’activitat es pot iniciar
sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat la
documentació aportada, i amb el benentès que s’ha de disposar dels títols administratius
habilitants o dels controls inicials que siguin preceptius.
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f) La comunicació no atorga facultats sobre el domini públic, el serveis públic o els béns
col·lectius i, si l’activitat comporta l’abocament d’aigües residuals a la llera pública, resta
sotmesa al règim d’autorització d’abocaments.
g) Les activitats sotmeses al règim de comunicació poden restar subjectes a controls atenent
la necessitat de comprovar les emissions de l’activitat a l’atmosfera, com ara sorolls,
vibracions, lluminositat i d’altres, i a l’aigua, o la caracterització de determinats residus. El
control tindrà lloc en tot cas quan l’Ajuntament ho disposi en supòsits concrets de necessitat
de comprovació de tots o alguns dels valors o emissions esmentats, amb relació a una
activitat específica o a un sector d’activitat.
El control l’ha d’encarregar la persona titular a una entitat col·laboradora de l’Administració
ambiental, o a persones tècniques amb la suficient aptitud professional d’acord amb allò que
estableixi l’Ajuntament.
h) La presentació d’una comunicació incompleta o amb absència dels requisits establerts a
l’efecte no és jurídicament eficaç, amb obligació de paralitzar l’activitat, sens perjudici de les
responsabilitats adients.
L’ordre de paralització haurà d’anar precedida d’un tràmit d’esmena si l’omissió no afecta a
un requisit essencial.
Així mateix, la resolució que declari l’anterior situació podrà determinar l’obligació de les
persones interessades de restituir la situació física i jurídica al moment previ a l’exercici de
l’activitat corresponent.
i) Les comunicacions, i la totalitat de la documentació presentada, seran objecte d’examen
per part dels serveis municipals, deixant-se’n constància expressa. En el supòsit que
s’adverteixin insuficiències o incompliments s’endegaran els procediments corresponents a
l’efecte de clausura, aclariment, esmena o correcció de deficiències, per bé que la
responsabilitat recau sempre en les persones esmentades a la lletra e) d’aquest article.
Article 5. Activitats i instal·lacions innòcues
1. Les activitats i instal·lacions no previstes en la Llei 20/2009, de prevenció i control
ambiental de les activitats, es consideren innòcues i, pel que fa a la seva implantació,
ampliació, modificació o canvi de titularitat, se subjecten al règim de comunicació que preveu
aquest article, tret que aquesta mateixa Ordenança, o la normativa aplicable, determini
l’aplicació d’algun altre sistema de llicència o autorització.
2. Pel que a les activitats innòcues:

a) La comunicació es presenta a l’Ajuntament amb els documents previstos en l'annex I
apartat 4 d'aquesta ordenança.
b) Si en el local s’han de realitzar obres, prèviament a la comunicació de l’activitat s’ha
d’haver realitzat el tràmit de comunicació o d’assabentat de les obres o, tractant-se d’obres
majors, s’ha d’haver sol·licitat i obtingut la llicència urbanística d’obres corresponent.
c) La persona titular de l’activitat és plenament responsable de la veracitat del contingut de
la comunicació, i de l’adequació de les activitats i instal·lacions a la normativa aplicable. La
comunicació incompleta o mancada dels requisits establerts no és eficaç i, tret que afecti a
un requisit no essencial i susceptible d’esmena, comporta el cessament de l’activitat. El
contingut de la comunicació serà examinat pels serveis municipals, de la qual cosa es
deixarà constància.
3. Les activitats incloses en l'annex de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures
urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, quan la superfície útil
d'exposició i venda al públic no sigui superior a 300 m²., es consideraran innòcues.
Article 6. Canvi de nom d'un establiment o activitat
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El canvi de nom d'un establiment o activitat, es fera presentant a l'Ajuntament la
documentació indicada en l'annex I apartat 5 d'aquesta ordenança.
L'Ajuntament comprovarà la validesa de la llicència existent i si és correcta s'autoritza la
transmissió i es dicta la resolució corresponent que es notifica a les persones interessades.
Article 7. Modificació i/o canvi no substancial d'un establiment o activitat
La modificació i/o canvi no substancial d'un establiment o activitat, es fera presentant a
l'Ajuntament la documentació indicada en l'annex I apartat 6 d'aquesta ordenança.
L'Ajuntament comprovarà la validesa de la llicència existent i si és correcta s'emet un
informe tècnic de l'òrgan competent que valora els canvis a implantar. Si s'escau, s'autoritza
el canvi no substancial i s'inclou a la llicència existent de l'activitat en qüestió.
Per la valoració si el canvi es o no substancial, es tindran en compte els criteris de
qualificació de la Ponència Ambiental de la Direcció General de Qualitat Ambiental del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya indicats en l'annex II
d'aquesta ordenança.
Article 8. Baixa llicència d'un establiment o activitat
Es presenta al registre general de l’Ajuntament la instància comunicant la baixa de l’activitat
segons model indicat en l'annex I apartat 7 d'aquesta ordenança. L’ajuntament comprova
l’existència de la comunicació prèvia / llicència ambiental i si és correcta es dicta la resolució
corresponent que es notifica als interessats i se’n passa còpia a la resta de departaments de
l’ajuntament perquè en tinguin coneixement (Ingressos, Recaptació)
Article 9. Activitats d’espectacles públics i activitats recreatives
1. Les activitats i instal·lacions subjectes a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, pel que fa als locals,
establiments o recintes oberts al públic en els quals aquestes activitats tenen lloc, resten

subjectes a llicència municipal, denominada llicència municipal d’establiment de pública
concurrència.
Tanmateix, se sotmeten al règim de comunicació prèvia els casos que recull l’article 124 del
Decret 112/2010, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives (modificació no substancial d’establiments, establiments d’espectacles
cinematogràfics, establiments d’espectacles i activitats recreatives musicals amb aforament
autoritzat fins a 150 persones, establiments de restauració amb aforament fins a 150
persones sense terrassa o espai complementari a l’aire lliure i actuacions en directe en
establiments).
2. Seran d’aplicació a aquests locals o espais les normes específiques següents:
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a) Aquestes activitats no resten subjectes al règim de llicència ambiental ni al règim de
comunicació ambiental. La intervenció ambiental d’aquestes activitats s’integra en el
procediment d’atorgament de la llicència municipal d’establiment de pública concurrència o
de comunicació prèvia. L’informe ambiental de l’òrgan tècnic comarcal, quan sigui necessari,
contindrà les determinacions de l’article 49 de la Llei 20/2009, i també farà referència els
controls inicials i periòdics que s’escaiguin.
b) La llicència municipal d’establiment de pública concurrència necessària, quan pertoqui,
per a l’obertura i modificació se subjecta, quant a documentació exigible i procediment, als
requisits i a la tramitació que es preveu per a la llicència ambiental en aquesta Ordenança i
en la normativa general aplicable. La manca de resolució expressa de les peticions de
llicències dins del termini establert habilita per a entendre desestimada la sol·licitud.
c) Els canvis de titularitat dels establiments no se subjecten a llicència, però sí a una
comunicació escrita que acrediti la subrogació de drets i d’obligacions, i que han de signar
les persones transmetents i adquirents.
d) L’obertura al públic dels locals subjectes a llicència requereix acta de control inicial
favorable, la qual farà referència entre altres aspectes al compliment de les normes sobre
control ambiental, incendis, contaminació acústica, accessibilitat i abocament d’aigües
residuals. Els establiments se subjecten a controls de funcionament i a revisions, d’acord
amb la normativa aplicable. Els controls i les revisions poden anar a càrrec dels serveis
municipals o d’entitats col·laboradores de l’Administració que hagin estat degudament
acreditades per la Generalitat amb relació a aquesta classe de locals, segona allò que hagi
establert l’Ajuntament.
e) El tancament d’un local sense llicència municipal o sense haver superat favorablement els
controls preceptius, o sense correcta comunicació prèvia, és una mesura que no té caràcter
sancionador, i pot ser adoptada sense cap altre requisit que el tràmit previ d’audiència a les
persones interessades. Tanmateix, es pot suspendre també provisionalment l’activitat de
manera immediata (mesura cautelar que s’ha de confirmar o aixecar un cop escoltada la
persona titular de l’activitat) si es constata que d’una manera imminent hi ha afecció o risc
d’afecció per al medi o per a les persones.
Article 10. Establiments o equipaments comercials
1. Els establiments comercials amb una superfície superior a 400 m2 es troben previstos a
l’annex III de la Llei 20/2009, i resten subjectes al règim de comunicació ambiental en tots
els casos. Si la seva superfície és inferior, tenen la consideració d’activitat innòcua.

2. D’acord amb el Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments
comercials, se subjecten al règim de comunicació comercial davant l’Ajuntament les noves
implantacions, ampliacions, remodelacions i canvis d’activitat o de titularitat d’establiments
amb superfície de venda de més de 400 m2 i menys de 1.300 m2 (Petits i Mitjans
establiments comercials). L’Ajuntament ha de trametre una còpia de la comunicació a la
Generalitat de Catalunya.
3. En els altres casos de superfície de venda superior, la comunicació amb declaració
responsable, o la petició de llicència comercial segons correspongui, s’han de presentar a la
Generalitat de Catalunya. La declaració responsable a la Generalitat es presenta en el
moment de la sol·licitud de la llicència municipal d’obres o del comunicat o assabentat
d’obres; tractant-se de llicències comercials, la seva concessió és prèvia a la petició de
llicència urbanística municipal d’obres i a la comunicació ambiental.
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4. La presentació de la comunicació de caràcter comercial a l’Ajuntament s’entén realitzada
amb el registre dels documents relatius al règim de comunicació ambiental de la Llei
20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l’Ajuntament n’ha d’informar a la
Generalitat en el termini d’un mes.
5. L’exercici d’activitats comercials no es pot condicionar a requisits de naturalesa
econòmica; en particular, als que supeditin l’exercici del dret al lliure establiment a la prova
de l’existència d’una necessitat econòmica o d’una demanda en el mercat, a què s’avaluïn
els efectes econòmics, possibles o reals, de l’activitat o a què es faci una apreciació de si
l’activitat s’ajusta als objectius de programació econòmica establerts. No es poden fixar
tampoc limitacions quantitatives, demogràfiques o territorials, sens perjudici del que resulti
de raons objectives i imperioses d’interès general relacionades amb el planejament
urbanístic, el medi ambient, la preservació del patrimoni i la mobilitat, entre altres, d’acord
amb el marc normatiu vigent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. SIMPLIFICACIÓ DE PROCEDIMENTS I TRÀMITS
L’Ajuntament de sant Joan de les Abadesses implementarà mesures efectives que
assegurin la simplificació i l’agilitació dels procediments per a l’exercici de les activitats
econòmiques i de serveis previstes en aquesta Ordenança.
Particularment, s’aniran eliminant les demandes de dades a particulars que ja estiguin en
possessió de l’Ajuntament o d’altres administracions, es prescindirà de tràmits injustificats,
desproporcionats o superflus i s’oferirà al web municipal informació suficient sobre les
tramitacions aplicables en cada cas.
Així mateix, es promourà que les persones interessades puguin realitzar, electrònicament i
en termes de neutralitat tecnològica, a distància i d’acord amb el sistema de “finestreta
única”, els tràmits preceptius inherents a la intervenció administrativa de les activitats i
instal·lacions. També han de poder les persones interessades, pels mateixos sistemes,
obtenir tota la informació i formularis rellevants per a l’accés a les activitats, i conèixer l’estat
de tramitació dels procediments, les resolucions dictades i la resta de comunicacions que
tinguin lloc amb relació a les sol·licituds i comunicacions presentades.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA. DEROGACIÓ NORMATIVA
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, queden derogades totes aquelles
disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin a allò que s’hi estableix.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA. INICI DE PROCEDIMENTS
1. Els procediments autoritzatoris d’activitats previstes en aquesta Ordenança iniciats amb
anterioritat a la seva entrada en vigor es tramitaran i resoldran per la normativa vigent en el
moment de la presentació de la sol·licitud.
2. Tanmateix, prèviament a la resolució, l’interessat podrà desistir de la seva sol·licitud i
optar per l’aplicació de la nova normativa.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA. ENTRADA EN VIGOR
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop s’hagin realitzat els tràmits del procediment
d’aprovació d’ordenances establert en els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i en els articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.“
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Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació íntegra al Butlletí
Oficial de la Província de Girona.
Contra aquest acord, que es definitiu en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter
potestatiu recurs de reposició davant el Ple de l’ajuntament, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOPG o bé, directament,
recurs contenció administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà
de la publicació d’aquest anunci.

ANNEX I. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER:
1.- ACTIVITATS ANNEX I – AUTORITZACIÓ AMBIENTAL
a.- Sol·licitud (model AA-1) acompanyada de la documentació especificada en l’article 17 de
la Llei
20/2009.
b.- Autoliquidació de la taxa d’acord amb l’ordenança fiscal municipal corresponent, i si
s’escau l´ICIO
( Impost sobre construccions, instal·lacions i obres).
c.- Llicència d’obres (en cas que s’hagi hagut d’adequar l’establiment)
d.- Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic (article 60 de la llei
20/2009).

2.- ACTIVITATS ANNEX II – LLICÈNCIA AMBIENTAL
a.- Sol·licitud ( model LB-1).
b.- Contracte de lloguer o bé escriptura de propietat (el sol·licitant de la llicència i el
llogater/propietari
han de ser la mateixa persona).
c.- Còpia del DNI o NIF.
d.- Documentació especificada en l’article 39 de la Llei 20/2009, concretament:
-Projecte bàsic amb estudi ambiental per triplicat i signat per tècnic
competent.

1. 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.
2. Document que designi el personal tècnic responsable d’executar el projecte.
3. Declaració de les dades que segons el sol·licitant cal que siguin confidencials.
e.- Autoliquidació de la taxa d’acord amb l’ordenança fiscal municipal corresponent, i si
s’escau l’ICIO
(Impost sobre construccions, instal·lacions i obres).
f.- Llicència d’obres (en cas que s’hagi hagut d’adequar l’establiment).
g.- 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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3.- ACTIVITATS ANNEX III – COMUNICACIÓ PRÈVIA
a.- Instància: Model III-1 o bé Model III-2 (si és explotació ramadera).
b.- Contracte de lloguer o bé escriptura de propietat (el sol·licitant de la llicència i el
llogater/propietari
han de ser la mateixa persona).
c.- Còpia del DNI o NIF.
d.- Últim rebut bancari de l’assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc, o bé
acreditació
equivalent.
e.- Projecte bàsic amb memòria ambiental (Art. 52 de la Llei 20/2009) i de prevenció i
seguretat en cas
d’incendi (Art. 20 de la Llei 3/2010) per duplicat, signat per tècnic competent.
f.- Certificació del personal tècnic competent que, si escau, ha d’ésser el director/a de
l’execució del
projecte que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen a la memòria ambiental i
documentació tècnica presentada i que es compleixen tots els requisits ambientals. (Art.
52 de la Llei
20/2009).
g.- Autoliquidació de la taxa d’acord amb l’ordenança fiscal municipal corresponent, i si
s’escau l’ICIO
( Impost sobre construccions, instal.lacions i obres).
h.- Llicència d’obres (en cas que s’hagi hagut d’adequar l’establiment)
i.- Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic (art. 60 de la llei
20/2009)
4.- ACTIVITATS INNÒCUES – COMUNICACIÓ PRÈVIA
a.- Instància (Model IN-1 o bé Model IN-2 si és explotació ramadera.
b.- Còpia del DNI o NIF.
c.- Últim rebut bancari de l’assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc, o bé
acreditació equivalent.
d.- Contracte de lloguer o bé escriptura de propietat (el sol·licitant de la llicència i el
llogater/propietari han de ser la mateixa persona).

e.- Documentació tècnica ambiental i de prevenció i seguretat en cas d’incendi simplificada
per duplicat, signada per tècnic competent. (no cal presentar aquesta documentació si es
tracta d’una activitat ramadera).
La documentació tècnica ha d’incloure:
- Plànol d’emplaçament
- Plànol de distribució del local
- Plànol de secció del local
f.- Certificat o declaració responsable que acrediti que l’activitat compleix la normativa
ambiental, de seguretat, de salubritat i de tota mena vigent, especialment en matèria
d’instal·lacions elèctriques, accessibilitat i barreres arquitectòniques i incendis.
g.- Autoliquidació de la taxa d’acord amb l’ordenança fiscal municipal corresponent, i si
s’escau l’ICIO ( Impost sobre construccions, instal·lacions i obres).
h.- Llicència d’obres (en cas que s’hagi hagut d’adequar l’establiment)
i.- Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic (art. 60 de la llei
20/2009).
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5.- CANVI DE NOM D’UN ESTABLIMENT O ACTIVITAT
a.- Instància (Model C-1), sol·licitant el canvi de nom.
b.- Declaració responsable del nou titular conforme no hi ha hagut cap canvi substancial
respecte de la
llicència concedida (Model C-2).
c.- Contracte de lloguer o bé escriptura de propietat (el sol·licitant de la llicència i el
llogater/propietari
han de ser la mateixa persona).
d.- Còpia del DNI o NIF del nou titular.
e.- Còpia del DNI o NIF de l’antic titular.
f.- Últim rebut bancari de l’assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc, o bé
acreditació
equivalent.
g.- Autoliquidació de la taxa d’acord amb l’ordenança fiscal municipal corresponent, i si
s’escau l’ICIO
( Impost sobre construccions, instal·lacions i obres).

6.- MODIFICACIÓ I/O CANVI NO SUBSTANCIAL D'UN ESTABLIMENT O ACTIVITAT
a.- Instància general (Model IG-1).
b.- Còpia del DNI o NIF
c.- Memòria tècnica i plànols que descriguin els canvis que es volen fer per duplicat. Aquesta
memòria ha d’estar signada per tècnic competent.
7.- BAIXA LLICÈNCIA D’ACTIVITAT
Instància ( model BA-1), comunicant la baixa de l’activitat.

8.- ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES COMUNICACIÓ PRÈVIA
a.- Instància ( Model EP-1)
b.- Còpia del DNI o NIF
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c.- Contracte de lloguer o bé escriptura de propietat (el sol·licitant de la llicència i el
llogater/propietari
han de ser la mateixa persona).
d.- Document de Declaració responsable on consti que el local té assegurança de
responsabilitat civil que
cobreix el risc, o bé acreditació equivalent (model EP-2).
e.- Document de Declaració responsable on consti que el local compleix amb els requisits
del Reglament/
Decret 112/2010 (model EP-3).
f.- Document de comunicació prèvia previst en el Decret 112/2010 (model EP-4).
g.- Projecte bàsic amb memòria ambiental (Art. 52 de la Llei 20/2009) i de prevenció i
seguretat en cas
d’incendi (Art. 20 de la Llei 3/2010) per duplicat, signat per tècnic competent.
h.- Certificació del personal tècnic competent que, si escau, ha d’ésser el director/a de
l’execució del
projecte que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen a la memòria ambiental i
documentació tècnica presentada i que es compleixen tots els requisits ambientals. (Art.
52 de la Llei
20/2009).
i.- Autoliquidació de la taxa d’acord amb l’ordenança fiscal municipal corresponent, i si
s’escau l’ICIO
(Impost sobre construccions, instal.lacions i obres ).
j.- Llicència d’obres (en cas que s’hagi hagut d’adequar l’establiment).
k.- Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic (art. 60 de la llei
20/2009).

9.- ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES LLICÈNCIA MUNICIPAL
a.- Instància ( model AR-1).
b.- Còpia del DNI o NIF
c.- Contracte de lloguer o bé escriptura de propietat (el sol·licitant de la llicència i el
llogater/propietari
han de ser la mateixa persona).
d.- Projecte tècnic incendis per triplicat signat per tècnic competent
Si s’escau, i sempre que els seus continguts no s’hagin incorporat en el projecte tècnic
referit en el
punt anterior, caldrà presentar: Memòria de seguretat, pla d’autoprotecció, memòria de
mobilitat o
estudi d’avaluació de la mobilitat generada, estudi d’impacte acústic i dispositiu
d’assistència sanitària,
redactats respectivament de conformitat amb el que disposa el Decret 112/2010, de 31
d’agost.
e.- Declaració responsable del titular o organitzador on faci constar el compromís de
contractació d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc i de disponibilitat
de la finca o local (model EP-2)
f.- Documentació ambiental (sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus, vibracions
i la que
determini la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en funció
de les
característiques de l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi).
g.- Document signat pel sol·licitant de la llicència on consti el tècnic responsable (nom,
adreça, titulació i

habilitació professional) que certificarà que l’establiment s’adequa a la llicència
sol·licitada.
h.- Autoliquidació de la taxa d’acord amb l’ordenança fiscal municipal corresponent, i si
s’escau l´ICIO
(Impost sobre construccions, instal.lacions i obres).
i.- Llicència d’obres (en cas que s’hagi hagut d’adequar l’establiment).
j.- Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic (art. 60 de la llei
20/2009).

ANNEX II.- CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE LES MODIFICACIONS COM A
SUBSTANCIALS O NO SUBSTANCIALS (SEGONS SESSIÓ DE 22 DE MARÇ DE 2.011
DE LA PONÈNCIA AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL
DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNTA
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Els presents criteris han de considerar-se orientatius, havent d’aplicar-se cas per cas i no de
forma generalitzada.
Els paràmetres definits a continuació s’apliquen sobre les capacitats màximes de les
activitats autoritzades que son les aportades pel titular de l’autorització/llicència en el
moment de la sol·licitud.
1) Pel que fa a la dimensió de l’activitat o activitats afectades
Es considera canvi substancial quan es produeixi un dels supòsits següents:
--1. Increment de les instal·lacions o de la superfície destinada a processos de producció de
l’activitat superior a un 50 % o que suposi un augment de 5.000 m2. Aquest llindar de la
superfície no és aplicable a les activitats extractives ni a dipòsits controlats.
1.1) En el cas d’activitats ramaderes, no es considera canvi substancial la modificació
derivada de:
a) La implantació o la modificació del sistema d’emmagatzematge de les dejeccions
ramaderes.
b) La implantació o la modificació dels tractaments de les dejeccions ramaderes en origen.
c) L’adaptació de les instal·lacions a la normativa de benestar animal.
1.2) En el cas d’activitats ramaderes, es considera canvi substancial qualsevol modificació
que impliqui alguna de les següents coses:
a) Increment superior al 30 % del nitrogen generat amb les dejeccions, o que l’increment
superi els 7.000 kg N/any.
b) Increment superior al 20 % del nitrogen aplicat en terres agrícoles situades en zones
vulnerables o en terres agrícoles situades en zones de protecció per a l’abastament d’aigua
potable, o que l’increment d’aplicació superi els 5.000 kg N/any.
En tots els casos, el càlcul de l’increment de nitrogen es realitza considerant els valors
estàndard d’excreció de nitrogen segons el tipus de bestiar.
-2. En relació a les activitats de gestió de residus diferents dels dipòsits controlats, es
considerarà canvi substancial:
a) Un increment superior al 50 % de la capacitat de tractament de residus i/o de la superfície
total de la activitat productiva.
b) Un increment superior al 50 % de les instal·lacions d’emmagatzematge de residus per a
les activitats compreses en l'annex II de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de
les activitats, en els apartats 10.9, 10.10 i 10.11.
c) Un increment superior al 100 % de les instal·lacions d’emmagatzematge de residus per a
la resta d’activitats.
3. En relació als dipòsits controlats de residus, es considerarà canvi substancial:
a) Un increment del volum de residus a dipositar superior al 30 % quan el volum total de
residus autoritzat sigui igual o superior a 1 milió de m3 .

b) Un increment del volum de residus a dipositar superior al 50 % quan el volum total de
residus autoritzat sigui inferior a 1 milió de m3.
c) Un increment de superfície del vas del dipòsit que ocupi terrenys exteriors a l’àmbit de
l’estudi geològic de detall del projecte autoritzat.
d) Un canvi en la tipologia de residus a disposar que comporti un canvi en la classe del
dipòsit.
e) Un canvi en la tipologia de residus a disposar que comporti un canvi en la subcategoria de
dipòsit de residus inorgànics amb baix contingut en matèria biodegradable a un dissenyat
per rebre residus orgànics biodegradables.
f) El canvi de monodipòsit a un dipòsit on es dipositin diferents tipus de residus.
No s’entendrà com canvi substancial les noves instal·lacions auxiliars o l’increment de les
existents que siguin necessàries per a la correcta gestió dels dipòsits controlats (per
exemple instal·lacions de tractament de biogàs o lixiviats).
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2) Pel que fa a la producció
Es considerarà que es produeix canvi substancial quan l’increment de la capacitat productiva
sigui igual o superior 50 % o bé es produeixi un augment igual o superior 75.000 t/a.
3) En relació al volum, el pes i la tipologia dels residus generats
a) Pels residus no perillosos
Es considerarà canvi substancial l’increment en més de 100 t/any, sempre que això signifiqui
més d’un 50 % del total de residus no especials generats per l’activitat
b) Pels residus perillosos
Es considerarà canvi substancial l’increment en més de 50 t/any, sempre que això signifiqui
més d’un 25 % del total de residus perillosos generats per l’activitat.
Consideracions en relació als residus perillosos i no perillosos:
- les dades de referència per calcular els increments en la generació de residus han de ser
les dades que figurin en la resolució de l’autorització o llicència ambiental vigent. Per
justificar la no substancialitat del canvi s’haurà d’adjuntar una taula amb els sumatoris de
residus P i NP abans i després del canvi. En el cas que es tracti d’autoritzacions o llicències
tramitades pel procediment d’adequació a la normativa d’intervenció integrada ( mitjançant
avaluacions ambientals verificades ), es podran tenir en compte les dades corresponents a
la DARI de l’any que es va obtenir l’autorització o llicència ambiental,
- en el cas que el canvi consisteixi en una disminució de la producció de residus perillosos i
a la vegada comporti un increment substancial de la producció de residus no perillosos,
s’haurà de considerar canvi no substancial sempre i quan el sumatori de tots el residus no
s’incrementi per sobre del criteri establert per residus no perillosos.
- en el cas de gestors de residus, que incrementin la seva activitat fins a un 50 % (o sigui
CNS segons el criteri de magnitud del canvi), no es tindran en compte els criteris de
producció de residus.
- en el cas dels dipòsits controlats que incrementin la seva activitat de forma no substancial
d’acord amb els criteris de dimensió no es tindran en compte els criteris de producció de
residus.
c) Pels dipòsits controlats, es considerarà canvi substancial:
c.1) Un canvi en el condicionament dels residus aprovat en el projecte sempre que aquest
comporti un increment superior al 25 % en la producció total de lixiviats.
c.2) Un increment de la quantitat diària de residus a dipositar sempre que aquest increment
comporti un augment de la generació diària de lixiviats superior al 30 %.
4) La qualitat i la capacitat regenerativa dels recursos naturals de les àrees
geogràfiques que puguin ser afectades o limitacions derivades de les declaracions de
zones d’especial protecció per a la capacitat i vulnerabilitat del medi.

Es pot considerar una modificació substancial l’increment de les emissions o de les
immissions d’una activitat si pot produir un risc d’incompliment dels objectius de qualitat en
zones que requereixen especial protecció d’acord amb la normativa vigent.
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5) Pel que fa al grau de contaminació produïda, als recursos naturals emprats i, en
particular, el consum d’aigua i energia i a la incorporació o augment en l’ús de
substàncies perilloses
Atmosfera
1) En el cas d’augment de les emissions totals de l’activitat, incloent emissions vehiculades i
emissions difuses, es considerarà un canvi substancial:
a) L’increment d’emissió màssica total per contaminant superior al 30 %, excepte si aquest
augment suposa menys d’1 t/a de partícules o 15 t/a de Nox o 20 t/a de SO2 o 1 kg/h de
COT i el medi tingui capacitat per acceptar-ho.
b) L’increment d’emissió màssica total per contaminant inferior al 30 % si aquest augment
supera les 10 t/a de partícules o 150 t/a de NOx o 200 t/a de SO2 o 10 kg/h de COT.
c) Si es generen nous contaminants que siguin metalls, contaminants orgànics persistents,
substàncies amb frase de risc reglamentades per la normativa relacionada amb l’ús de
dissolvents.
2) La disminució d’emissions per l’aplicació de mesures correctores, captacions i
depuracions d’emissions difuses o canvi de procés es considerarà un canvi substancial en el
cas que es generi algunes de les substàncies detallades a l’apartat c) anterior.
3) En instal·lacions de combustió que no es varia el combustible o es canvia a un
combustible més net (segons la relació - carbó – fuel – fuelBIA - gas oil – biomassa- GLP gas natural) el canvi serà substancial:,
a) si en generació d’energia calorífica s’incrementa la potència en més de 17,4 MWt o en
més de 8 MWt en Zones de Protecció Especial (ZPE),
b) Si en generació d’energia elèctrica s’incrementa la potència en més de 8 MWe o en més
de 4 MWe en Zones de Protecció Especial (ZPE).
4) En instal·lacions de combustió que es canvia d’un combustible més net a un de menys
net (segons la relació: gas natural- GLP - biomassa- gas oil –fuelBIAfuel –carbó) els criteris
de canvi substancial seran els del punt 1.
5) En qualsevol dels dos supòsits anteriors, si l’augment de potència no supera el 25 % de la
potència de totes les instal·lacions autoritzades es considerarà uncanvi no substancial.
Aigua
En el cas d’augment dels nivells d’emissió, es considerarà un canvi substancial:
a) L’increment de cabal abocament superior a 50 m3/dia.
b) La presència en un abocament de substàncies prioritàries i substàncies perilloses
prioritàries que es trobin recollides a la normativa en matèria de protecció d’aigües.
c) L’increment de substàncies prioritàries i substàncies perilloses prioritàries regulades per la
normativa en matèria de protecció d’aigües sempre que l’increment de càrrega màssica sigui
superior a 100 mg/h.
d) L’increment de càrrega contaminant d’altres substàncies diferents a les descrites
anteriorment, sempre que l’increment de càrrega màssica sigui superior a 100 g/h.
e) L’aparició de nous focus emissors, llevat si es tracta d’aigües sanitàries.
En cas d’augment del consum d’aigua:
f) Un increment del consum superior a 7.000 m3/any provinents de fonts pròpies és un canvi
substancial.
Llum
Es considera canvi substancial d’una l’activitat produït pel sector llum, quan provoqui un
increment de la il·luminació intrusa superior a 0,8 lux, amb afectació en zones de protecció

alta i màxima envers la contaminació lluminosa, d’acord amb el Mapa de la protecció envers
la contaminació lluminosa.
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Emissions radioelèctriques
S’entendrà com a canvi substancial la introducció d’una modificació que comporti una
incidència important en el medi receptor, inclosa la població.
Per a l’apreciació d’un canvi com a substancial s’empren els criteris següents:
- Increment de la PIRE respecte de l’autoritzada, de manera que s’incrementin les
dimensions de les figures de protecció fixats a la normativa vigent sobre la matèria a
Catalunya. Es considera també canvi substancial si la densitat de potència supera en un 50
% la mesurada anteriorment (el que equival a un increment del 22 % del nivell de camp
elèctric).
- Instal·lació de tecnologies no recollides en la llicència ambiental que facin incórrer en algun
dels supòsits de canvi establerts.
- Modificació de l’orientació o de la inclinació vertical dels sistemes radiants de cobertura
autoritzats o instal·lació d’altres sistemes no autoritzats, que doni lloc a què en alguna
direcció de radiació compresa dins de l’ample de feix a -3dB, ja sigui en el pla horitzontal
com en el vertical, incideixi sobre una zona oberta d’ús continuat sense protecció
d’edificacions d’un espai considerat sensible ubicat en un radi inferior o igual 50 metres al
volant de la instal·lació de radiocomunicació.
6) El risc d’accident
En activitats subjectes a la legislació d’accidents greus es consideraran canvis substancials
aquells canvis per causa interna de l’activitat que ho siguin a efectes de la legislació vigent
en matèria d’accidents greus, d’acord amb els criteris fixats a tal efecte per l’òrgan
competent en matèria de seguretat industrial.
7) L’acumulació de modificacions no substancials
Si com a conseqüència de petits canvis successius sobre una mateixa activitat s’assoleixen
les magnituds considerades per a qualificar un canvi de substancial el centre o establiment
haurà de sol·licitar la corresponent autorització o llicència ambiental.
Recomanacions sobre el contingut mínim de la documentació que acompanyi la
comunicació de canvi no substancial que tingui efectes sobre les persones i el medi
ambient.
Atmosfera
a. Descripció i identificació dels processos, equips i instal·lacions afectats pel canvi que
generen noves emissions o les modifiquen (vehiculades i difuses)
b. Característiques del les emissions vehiculades i difuses, contaminants i mesures
correctores associades que estiguin afectades pel canvi.
c. El balanç dels contaminants per tal de justificar l’augment de les emissions totals de
l’activitat i la metodologia de l’elaboració d’aquests balanç.
Aigua
a. Dades del possible increment en el consum o abocament d’aigües i, si s’escau,
acreditació de la disponibilitat del recurs.
b. Declaració d’abocament.
c. Dades dels nous focus emissors d’aigües residuals.
d. Granges: pla de gestió de les dejeccions ramaderes del canvi, informat pel DAR
e. Dipòsits controlats o monodipòsits: si hi ha afeccions a noves lleres o s’incrementa la
profunditat del vas, cal aportar estudi hidrogeològic i mesures correctores.
Residus
En el cas de tractar-se de canvis que afecten la producció de residus:
a. Descripció dels canvis que produeixen un increment en la producció deresidus,

b. Indicar pels nous residus generats: la descripció, el codi CER, la producció anual (en t/a),
el sistema i capacitat màxima d’emmagatzematge, la seva ubicació en un plànol i la
destinació final.
c. Indicar la producció anual (en t/a) de cadascun dels residus produïts, agrupant-los en
perillosos i no perillosos, abans i després de la modificació plantejada (incloent els nous
residus generats després de la modificació plantejada). Caldrà prendre com a referència
(com a quantitats abans de la modificació) les quantitats indicades en l’autorització/llicència
ambiental inicial.
En el cas de tractar-se de canvis que afecten a gestors de residus:
a. Descripció dels canvis que afecten la gestió dels residus a tractar (increment dels residus,
increment de la capacitat de tractament, increment de la capacitat d’emmagatzematge dels
residus abans de tractar,...)
b. Indicar la capacitat de tractament anual (t/a) del conjunt de residus a tractar, abans i
després de la modificació plantejada,
c. Indicar la capacitat d’emmagatzematge (t) del conjunt de residus a tractar, abans i
després de la modificació plantejada,
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Millors tècniques disponibles
Descripció i identificació dels processos, equips i instal·lacions que generen l’increment
d’emissions, a l’aire o a l’aigua, o de generació de residus perillosos, amb indicació de si les
pràctiques i tecnologies emprades es consideren MTD d’acord amb els documents de
referència (BREF) de la UE que s’escaiguin.
Llum
Un informe de les característiques de la nova il·luminació exterior de l’activitat modificada
que indiqui: la zona de protecció envers la contaminació lluminosa on s’ubica la instal·lació,
les característiques de la llum, de les instal·lacions i dels aparells d’il·luminació, els sistemes
de regulació horària, i la justificació
d’ús en horari de nit, si escau.
Accidents greus
a. Descripció general del canvi projectat.
b. Descripció dels increments/reduccions de substàncies classificades d’acord amb la
normativa vigent d’accidents greus que suposarà el canvi.
c. Justificació de la no substancialitat del canvi d’acord amb els criteris fixats a tal efecte per
l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial i per comparativa amb la notificació
d’accidents greus vigent.
Emissions radioelèctriques
a) Descripció general del canvi projectat.
b) Alçada de les antenes del sistema radiant.
c) Diagrama de radiació indicant la potencia isotròpica radiada equivalent (W) màxima en la
direcció de màxima radiació, la inclinació mecànica més elèctrica i l’azimut de les antenes
del sistema radiant. Si es tracta d’un emplaçament en el que operen diverses tecnologies
(d’un o diversos o operadors), indicar la PIRE total en les direccions màximes de radiació
(en aquells casos en els que es donin les condicions per a tenir en compte l’aportació de
més d’un transmissor en alguna direcció, i que són:
Que els azimuts divergeixin menys de 30º, i
La distància entre centre d’antena sigui menor d’1,5 m, i
La distància en planta sigui menor de 3 m.)
d) Dimensions de cada antena transmissora.
e) Descripció dels serveis prestats i les tecnologies utilitzades, amb indicació específica de
les freqüència i potències a les que opera.
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f) Plànol d’emplaçament indicant cota altimètrica corresponent (a escala 1:200)
g) Plànols en planta i alçat de la situació relativa a les edificacions habitades més properes
en un radi de 100 metres respecte l’emplaçament. En aquests plànols caldrà dibuixar les
figures de protecció corresponents (a escala 1:500).
h) Indicació del nivell de camp elèctric (V/m) i de la densitat de potència mesurats en els tres
últims controls efectuats de la instal·lació per donar compliment a un tràmit reglamentari, o
en el seu defecte aportació de tres mesures separades en un interval superior a 30 minuts
entre les mateixes en un mínim de tres punts de mesura.

