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1. Els llocs de venda romandran oberts
durant tot l’horari d’obertura del mercat.#

2. Les parades es trobaran en bon estat,
netes, lliures de residus i en perfectes con-
dicions higièniques.#

3. No es podran emmagatzemar ni ubicar
provisionalment mercaderies als passadissos
o zones de trànsit dels usuaris.#

4. Els venedors hauran de adreçar£-se als
usuaris de forma cordial, fugint d’estridències
i altres elements de contaminació acústica,
com poden ser aparells de música estridents,
altaveus, crits i similars.#

5. Els productes de venda estaran exposats
al públic, prohibint£-se l’ocultació de merca-
deries, llevat que aquesta circumstància es
produís per raons d’espai, si bé, haurà de ser
l’excepció ja que cada concessionari gaudeix
d’un magatzem a la planta soterrani.#

6. Anar uniformats de forma digna i ade-
quada per al tipus d’activitat que desenvo-
lupen.#

7. No es podran sacrificar animals als llocs
de venda. Tampoc es podran realitzar ope-
racions de desplomat d’aus.#

8. No es podrà realitzar propaganda desa-
creditativa o comparativa amb d’altres vene-
dors.#

9. Els productes seran entregats en embol-
calls que hagin passat els controls de qualitat
necessaris.#

L’incompliment de qualsevol d’aquestes
obligacions farà aplicable el règim d’infrac-
cions i sancions previst al Plec de Condicions
de la concessió.#
TÍTOL SETÈ#
ÀMBIT JURISDICCIONAL#
Article 42#

Els acords que dicti la Corporació en apli-
cació de les previsions del present Reglament
tindran naturalesa administrativa i seran
recorribles en via contenciós administrativa
davant els jutjats o tribunals que resultin
competents.#
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA#

Mentre el present Reglament es trobi en fase
de tramitació fins a la seva aprovació defi-
nitiva, les relacions entre la concessionària,
els titulars dels drets sobre els diferents espais,
i l’Ajuntament, vindran regulades genèrica-
ment per les previsions del Plec de Condicions
de la licitació, que recull els drets i obligacions
del concessionari, així com pels contractes pri-
vats signats entre la concessionària i els dife-
rents titulars dels drets d’utilització.#
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA#

L’aplicació de les normes de funcionament
de la societat concessionària previstes al pre-
sent Reglament es produirà al moment en que
els drets dels concessionaris es transformin en
participacions de la societat, tal i com preveia
la proposta presentada per la concessionària
en la fase de licitació, atorgant£-se un termini
màxim de 1 any per a aquesta formalització
a comptar des de la data d’aprovació d’aquest
Reglament, i sempre condicionat a l’efectiva
finalització de totes les obres incloses al pro-
jecte executiu de construcció del nou Mercat,

i entrada en funcionament de tots els serveis
previstos.#
DISPOSICIÓ FINAL#

El present Reglament consta de 42 articles,
dues disposicions transitòries, i una disposició
final i entrarà en vigor una vegada hagi estat
aprovat definitivament per la Corporació, pre-
vi compliment del tràmit d’audiència pel ter-
mini de trenta dies des de l’aprovació inicial,
mitjançant publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA.#

Contra aquest acte administratiu, que és
definitiu en via administrativa, podeu inter-
posar, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació, recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.#

No obstant això, podreu interposar£-ne qual-
sevol altre si ho considereu convenient.#

La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.#

Sant Boi de Llobregat, 14 d’octubre de
1999.#

El Tinent d’Alcalde Ponent de Serveis
Interns, J.A. Tamayo Fernández.#

0299035568
A

Sant Boi de Llobregat#

ANUNCI#

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió que tin-
gué lloc el dia 4 d’octubre de 1999, va aprovar
definitivament l’Ordenança reguladora del sis-
tema municipal d’intervenció administrativa
en les activitats i instal·lacions, el text íntegre
de la qual és el següent:#
TÍTOL I#
DISPOSICIONS GENERALS#
Article 1#
Objecte#

L’objecte d’aquesta ordenança és regular el
sistema municipal d’intervenció administrati-
va en les activitats i instal·lacions que es
desenvolupin o realitzin en el terme muni-
cipal, dins del marc normatiu integrat per la
Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de
setembre de 1996, (DOCE núm. L 257/26, de
10£-10£-1996), la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
de la intervenció integral de l’administració
ambiental (en endavant, LIIA), la reglamen-
tació que la desenvolupa i el Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en
endavant, ROAS).#
Article 2#
Concepte d’activitat#

Als efectes d’aquesta ordenança, s’entén
per activitat l’exercici o l’explotació d’una
indústria, taller, establiment, granja, instal·la-
ció, aparcament, magatzem o qualsevol altra
actuació pública, mercantil o industrial inde-
pendentment de que afecti o no al medi
ambient, la seguretat o la salut de les persones,
la flora, la fauna o els béns.#

Article 3#
Àmbit d’aplicació i classificació
de les activitats#

1. Queden sotmeses a aquesta ordenança,
totes les activitats que es desenvolupin en el
terme municipal, mercantils o industrials,
siguin de titularitat pública o privada i siguin
susceptibles o no d’afectar al medi ambient,
a la seguretat i salut de les persones o a la
flora, fauna o béns.#

2. El sistema d’intervenció administrativa
que regula aquesta ordenança s’entén sens
perjudici de les intervencions que correspon-
gui a l’Administració General de l’Estat o a
la Generalitat de Catalunya en les matèries
de les seves competències.#

3. Es consideren també incloses en l’àmbit
d’aquesta normativa totes les instal·lacions de
processos secundaris compresos dins de les
activitats considerades com a principals.#
Article 4#
Condicions generals del funcionament
de les activitats#

Els titulars de les activitats compreses en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança estan
obligats a exercir l’activitat d’acord amb els
principis següents:#

a) Prevenir la contaminació mitjançant l’a-
plicació de les mesures adequades i, en espe-
cial, de les millors tècniques disponibles.#

b) Prevenir la transferència de contamina-
ció d’un medi a un altre.#

c) Reduir la producció de residus mitjan-
çant tècniques de minimització i, en la mesura
que no sigui possible, gestionar£-los correcta-
ment, valoritzant£-los i, en últim terme, efec-
tuant la disposició del rebuig de manera que
s’eviti o es redueixi l’impacte en el medi
ambient, d’acord amb el que estableix la legis-
lació sectorial i les determinacions dels plans
i programes que ordenen la seva gestió.#

d) Utilitzar l’energia, l’aigua i les matèries
primeres de manera racional, eficaç i eficient,
i aplicar les millors tècniques disponibles d’es-
talvi i reutilització.#

e) Complir la normativa reguladora del fun-
cionament de les diverses activitats, en espe-
cial la normativa sobre protecció del medi
ambient, seguretat industrial, salubritat, acci-
dents greus, prevenció d’incendis, riscos i
accidents laborals i protecció civil, així com
la normativa específica reguladora de l’acti-
vitat concreta que es dugui a terme, i prendre
les mesures necessàries per minimitzar els ris-
cos derivats del funcionament de l’activitat.#

f) Utilitzar les millors tècniques disponibles
per eliminar o reduir les molèsties que el fun-
cionament de l’activitat pugui causar al veïnat,
en especial les relatives a sorolls, vibracions,
escalfor, olors, pols i anàlogues.#

g) Prendre les mesures necessàries perquè,
en cessar l’exercici de l’activitat, s’eviti qual-
sevol risc de contaminació i perquè el lloc
de l’activitat quedi en estat satisfactori, de tal
manera que l’impacte ambiental sigui el
mínim possible respecte a l’estat inicial en què
es trobava.#
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Article 5#
Compliment dels objectius fixats
per la legislació#

Les activitats objecte d’aquesta ordenança
i les instal·lacions que hi estiguin vinculades
han d’ésser projectades, instal·lades, utilitza-
des, mantingudes i controlades de manera que
s’assoleixin els objectius de qualitat ambien-
tal, salubritat i seguretat que fixa la legislació
vigent.#
Article 6#
Règim d’intervenció administrativa#

Les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació
d’aquesta ordenança, d’acord amb la poten-
cialitat d’incidència sobre el medi ambient,
la seguretat i la salut queden sotmeses:#

1. Les de l’annex I de la LIIA, al règim d’au-
torització ambiental autonòmica i control
ambiental.#

2. Les de l’annex II.1 de la LIIA, al règim
de llicència ambiental municipal tipus A) i
control ambiental.#

3. Les de l’annex II.2 de la LIIA, al règim
de llicència ambiental municipal tipus B) i
control ambiental.#

4. Les de l’annex III de la LIIA, al règim
de llicència d’obertura municipal i control
ambiental.#

5. Les de l’annex A d’aquesta ordenança,
al règim de llicència d’obertura municipal i
control.#

6. Les dels annexos B i C d’aquesta orde-
nança, al règim de comunicació o permís d’o-
bertura municipal.#

7. Les activitats que no estiguin incloses
en cap dels annexos esmentats, al règim de
llicència ambiental municipal tipus b) i control
ambiental si tenen incidència ambiental i, si
no en tenen, al règim de comunicació o permís
d’obertura municipal.#
TÍTOL II#
SISTEMA DE PREVENCIÓ#
CAPÍTOL I#
RÈGIM D’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL#
Article 7#
Regulació de les activitats sotmeses al règim
d’autorització ambiental#

Les activitats sotmeses al règim d’autorit-
zació ambiental relacionades a l’annex I de
la LIIA es regiran per la regulació establerta
en dita Llei, per la normativa específica de
desplegament que aprovi la Generalitat de
Catalunya i per aquesta ordenança pel que
fa als tràmits de competència municipal.#
Article 8#
Tramitació de la sol·licitud#

1. La sol·licitud d’autorització ambiental,
que ha de contenir les dades que contempla
l’article 70.1 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú (en endavant, LPAC) i, anar
acompanyada de quatre exemplars de la docu-
mentació a què fa referència l’article 14 de
la LIIA i l’exigida pel reglament autonòmic
que la desenvolupa, es presentarà en el Regis-
tre General de l’Ajuntament o en qualsevol
altra forma de les previstes a l’article 38.4 de

la LPAC.#
2. L’Ajuntament, en el termini de cinc dies

a comptar des de l’entrada de la sol·licitud
en el seu Registre, ha d’enviar aquesta junt
amb tres còpies de la documentació que l’a-
companya a l’Oficina de Gestió Ambiental
Unificada de la província de Barcelona (en
endavant, OGAU).#
Article 9#
Informes tècnics municipals#

1. Els tècnics municipals d’activitats eme-
tran informe sobre la suficiència del projecte
i de la documentació. Cas de requerir informes
d’altres tècnics municipals, amb altres com-
petències, aquells gestionaran la seva sol·li-
citud.#

2. Un cop informat l’expedient, els dife-
rents informes seran analitzats per la Ponència
Tècnica Municipal, per tal d’elaborar la pro-
posta d’informe vinculant municipal.#
Article 10#
Pronunciament sobre la suficiència
del projecte#

El pronunciament municipal envers la sufi-
ciència i idoneïtat del projecte i de la docu-
mentació presentada es trametrà a l’OGAU,
en el termini màxim de 15 dies des de l’entrada
en el seu registre de la sol·licitud.#
Article 11#
Informació veïnal#

Un cop realitzat el tràmit anterior, s’obrirà
un període d’informació veïnal de deu dies
perquè les persones que es considerin afec-
tades per l’activitat que es pretén implantar
o modificar substancialment, puguin formular
les al·legacions o suggeriments pertinents. Del
seu resultat s’en donarà trasllat a l’OGAU quan
s’hagin presentat al·legacions.#
Article 12#
Informe vinculant de l’Alcaldia#

1. A la vista dels antecedents i de l’informe
de la Ponència Tècnica Municipal, l’Alcaldia
emetrà informe vinculant sobre tots els
extrems de l’activitat projectada que siguin de
competència municipal i el trametrà a l’O-
GAU de la província en el termini màxim de
dos mesos comptats des de la data d’entrada
de la sol·licitud d’autorització ambiental en
el Registre General de l’Ajuntament.#

2. Quan arran de l’esmena de deficiències
en la documentació presentada, o per qual-
sevol altra causa, es retardi la tramitació de
l’expedient sense que hagi estat possible tenir
en compte el resultat de la informació veïnal
a l’informe municipal a què es refereix l’a-
partat 1 d’aquest precepte, l’ajuntament tra-
metrà a l’OGAU les al·legacions presentades
en dit període en document a part i, alhora,
informarà a dita Oficina sobre el parer muni-
cipal envers les al·legacions formulades.#
Article 13#
Proposta de resolució i al·legacions
municipals#

1. Rebuda la proposta de resolució formu-
lada per la ponència ambiental de la Gene-
ralitat de Catalunya, l’Ajuntament disposarà
d’un termini de deu dies per formular al·le-
gacions.#

2. Per comparèixer en aquest tràmit d’au-
diència, l’Alcaldia podrà demanar l’emissió
dels informes tècnics que consideri oportú.#
Article 14#
Pràctica de les notificacions#

1. Una vegada que l’Administració auto-
nòmica comuniqui a l’Ajuntament la resolució
per la qual s’atorga o es denega l’autorització
ambiental, l’Ajuntament la notificarà a les per-
sones interessades, en el termini de deu dies,
amb indicació dels recursos escaients, òrgan
autonòmic davant el qual es poden interposar
i termini, sens perjudici que els interessats
puguin interposar qualsevol altra acció o
recurs si ho consideren escaient.#

2. A la notificació de la resolució destinada
al peticionari de l’autorització ambiental cal
adjuntar còpia segellada del projecte tècnic.
D’altra banda, una còpia diligenciada de dit
projecte ha d’ésser custodiada per l’OGAU
i altra còpia per l’Ajuntament.#

3. El resultat del tràmit de notificació es
comunicarà a l’OGAU per a la seva cons-
tància.#
Article 15#
Publicitat de l’autorització ambiental#

Són d’accés públic les resolucions d’auto-
rització ambiental, amb les limitacions esta-
blertes sobre el dret d’accés a la informació
en matèria de medi ambient i altra normativa
que sigui aplicable.#
Article 16#
Llicència d’obres#

1. L’Ajuntament no podrà atorgar la llicèn-
cia d’obres sense la concessió prèvia per part
de l’òrgan ambiental de la Generalitat de Cata-
lunya, de la preceptiva autorització ambiental.#

2. Quan la sol·licitud de llicència d’obres
no vingui acompanyada de la preceptiva auto-
rització ambiental, el termini per a la con-
cessió de la llicencia d’obres s’iniciarà un cop
es comuniqui a l’Ajuntament l’atorgament de
l’autorització ambiental.#
Article 17#
Avaluació de l’impacte ambiental
de les activitats#

El procediment d’intervenció administrativa
de les activitats sotmeses al sistema d’avalua-
ció de l’impacte ambiental s’integrarà en el
procediment d’autorització ambiental amb les
especificitats que estableixi el corresponent
reglament autonòmic de desenvolupament de
la LIIA.#
CAPÍTOL II#
RÈGIM DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL#
Article 18#
Activitats sotmeses al règim de llicència
ambiental#

D’acord amb el que disposa l’article 24 de
la LIIA estan sotmeses al règim de llicència
ambiental les activitats que es relacionen a
l’annex II de dita Llei, tant per a ser implan-
tades com per tot canvi substancial que s’hi
pretengui introduir un cop autoritzades.#
Article 19#
Objectius#
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Els objectius de la llicència ambiental regu-
lada en aquesta ordenança són:#

a) Prevenir i reduir a l’origen les emissions
contaminants a l’aire, a l’aigua, al subsòl i
al sòl que produeixen les activitats correspo-
nents i que són susceptibles d’afectar el medi
ambient, i també prevenir incendis i protegir
la salut.#

b) Integrar en la llicència ambiental les
decisions dels òrgans que hagin d’intervenir
per raó de prevenció d’incendis i de protecció
de la salut.#

c) Comprovar que les instal·lacions projec-
tades s’adapten als principis i normativa des-
crita a l’article 4 d’aquesta ordenança.#

d) Verificar els criteris de sostenibilitat
emprats en la redacció del projecte.#
Article 20#
Documentació a presentar pel sol·licitant#

La sol·licitud de llicència ambiental, que
ha de contenir les dades que contempla l’ar-
ticle 70.1 de la LPAC, ha d’anar acompanyada
de tres exemplars de la documentació següent:#

a) Projecte bàsic o executiu, redactat d’a-
cord amb l’establert al reglament que desen-
volupa la LIIA.#

b) La documentació que sigui preceptiva
en els aspectes de prevenció d’incendis, d’ac-
cidents greus i de protecció de la salut.#

c) La documentació que requereixi l’òrgan
estatal o autonòmic competent per atorgar
l’autorització d’abocament d’aigües residuals
a la llera pública o al mar conforme el que
estableixen l’article 92 de la Llei d’aigües i
l’article 57 de la Llei de costes, respectiva-
ment, o en el seu cas per obtenir el permís
de connexió al sistema de sanejament o cla-
vegueram municipal. Quan l’activitat estigui
inclosa a l’annex II.2 de la LIIA, s’acompan-
yarà també la petició del permís d’abocament
dirigida a l’òrgan estatal o autonòmic com-
petent.#

d) Certificació de compatibilitat del projec-
te amb el planejament urbanístic expedida per
l’Ajuntament i si s’escau, estudi geològic de
la qualitat del sòl.#

e) Document acreditatiu de la designació
de la persona que assumirà la responsabilitat
tècnica de l’execució del projecte i que expe-
dirà la certificació acreditativa de l’adequació
de l’activitat i de les instal·lacions a la lli-
cència.#

f) Per les activitats de caire recreatiu i de
pública concurrència, caldrà presentar certi-
ficat de solidesa del recinte, realitzat per un
tècnic competent i visat pel col·legi oficial
corresponent.#

g) Relació de veïns als quals s’hagi de
donar audiència.#

h) Declaració de les dades que, a criteri
de qui ho sol·licita, gaudeixin de confiden-
cialitat emparada per norma amb rang de llei.#

L’Ajuntament facilitarà la presentació de la
documentació en suport informàtic, d’acord
amb les determinacions reglamentàries que
regulen la base de dades ambientals d’ac-
tivitats.#
Article 21#
Presentació de la sol·licitud#

1. La sol·licitud de llicència ambiental es
presentarà en el Registre General de l’Ajun-
tament, o en qualsevol altra de les formes pre-
vistes a l’article 38.4 de la LPAC, acompan-
yada de la documentació descrita a l’article
anterior. Si es presenten en altre registre, el
còmput del termini per a l’atorgament de la
llicència municipal ambiental es comptarà des
de la data en què la sol·licitud tingui entrada
en el Registre General de l’Ajuntament.#

2. Juntament amb la sol·licitud, el peticio-
nari acompanyarà el resguard acreditatiu d’ha-
ver efectuat pagament de la taxa per a la tra-
mitació de l’expedient, el qual no es tramitarà
si no s’ha efectuat el dit pagament, llevat que
l’ordenança fiscal municipal disposi altra-
ment. En aquest supòsit, el còmput del termini
per a l’atorgament de la llicència començarà
a comptar a partir de la data en què es presenti
el resguard acreditatiu del pagament de l’es-
mentada taxa.#
Article 22#
Esmena de la sol·licitud i comunicació
de recepció#

1. L’Ajuntament verificarà la documenta-
ció presentada per comprovar si s’ajusta als
requisits previstos en els dos articles anteriors.
Cas de defecte de la sol·licitud, manca de
dades o documentació necessària, l’Ajunta-
ment requerirà a l’interessat perquè en un ter-
mini no superior a deu dies, esmeni la defi-
ciència o acompanyi els documents precep-
tius, amb indicació que, si així no ho fa, se’l
tindrà per desistit en la seva sol·licitud, cosa
que es reflectirà en la resolució expressa que
es dicti.#

2. Es comunicarà a l’interessat la recepció
de la seva sol·licitud de llicència municipal
ambiental, la data en què la sol·licitud ha estat
rebuda per l’òrgan competent, el termini
màxim per resoldre i notificar l’atorgament o
no de la llicència, i els efectes que pugui pro-
duir el silenci administratiu.#

3. Quan s’observin deficiències en la sol·li-
citud o documentació complementària, el
requeriment d’esmenes previst a l’apartat 1
d’aquest article contindrà, a més, la informa-
ció a que fa referència l’apartat 2 d’aquest
precepte.#
Article 23#
Informació pública#

Practicat el tràmit anterior, s’obrirà un
període d’informació pública de vint dies i
veïnal de deu dies perquè les persones que
es considerin afectades per l’activitat que es
pretengui implantar o modificar substancial-
ment, puguin formular les al·legacions o sug-
geriments pertinents.#
Article 24#
Informes municipals i al·legacions#

1. Els tècnics municipals d’activitats eme-
tran informe sobre la suficiència del projecte
i de la documentació. Cas de requerir informes
d’altres tècnics municipals, amb altres com-
petències, aquells gestionaran la seva sol·li-
citud.#

2. Un cop informat l’expedient, els dife-
rents informes seran analitzats per la Ponència

Tècnica Municipal, per tal d’elaborar la pro-
posta d’informe municipal.#

3. Passat el termini d’informació pública,
l’Ajuntament, en el cas de projectes d’acti-
vitats inclosos en l’annex II.1 de la LIIA haurà
de remetre a l’OGAU de la província de Bar-
celona còpia de la sol·licitud presentada, la
documentació adjunta i les al·legacions for-
mulades.#
Article 25#
Informes de la Generalitat per a les activitats
de l’annex II.1 (llicències tipus A)#

1. Rebuda la documentació tramesa per
l’Ajuntament a l’OGAU, aquesta tramita l’ex-
pedient, en la forma prevista a l’article 29.1
de la LIIA i el reglament autonòmic que la
desenvolupa, perquè l’òrgan ambiental com-
petent de la Generalitat emeti de forma inte-
grada el seu informe preceptiu respecte a les
emissions contaminants, i incorpori els infor-
mes relatius a la prevenció d’incendis i a la
protecció de la salut i, quan es tracti d’ac-
tivitats ramaderes, a la sanitat ambiental.#

2. Els informes de l’òrgan ambiental com-
petent de l’Administració de la Generalitat són
vinculants si són desfavorables o imposen
mesures preventives, de control o de garantia,
i han d’ésser emesos en el termini màxim de
dos mesos. Transcorregut aquest termini s’en-
tenen favorables al projecte.#
Article 26#
Informes municipals de les activitats
de l’annex II.2 (llicències tipus B)#

En el cas de projectes d’activitats incloses
en l’annex II.2 de la LIIA, aquests es tramiten
d’acord amb el que disposen els articles pre-
cedents, amb les següents variacions:#

a) L’informe de l’òrgan ambiental compe-
tent de la Generalitat de Catalunya ha d’ésser
substituït per l’informe que emeti la Ponència
Tècnica Municipal.#

b) L’informe de la Ponència Tècnica Muni-
cipal ha d’incorporar els informes de l’Admi-
nistració autonòmica relatius a la prevenció
d’incendis, protecció de la salut i sobre sanitat
animal en el cas que es tracti d’activitats
ramaderes.#

c) Si hi ha abocaments a la llera pública
en les conques internes de Catalunya i al mar,
simultàniament a l’obertura del tràmit d’infor-
mació pública s’ha de trametre la sol·licitud
de permís d’abocament i la documentació
complementària a l’òrgan competent en
aquesta matèria.#
Article 27#
Proposta de resolució#

1. Rebuts en l’Ajuntament els informes pre-
ceptius de l’òrgan ambiental competent de la
Generalitat de Catalunya s’elaborarà la corres-
ponent proposta de resolució.#

2. Si s’haguessin exhaurit els terminis esta-
blerts per emetre els informes preceptius d’al-
tres administracions sense que les administra-
cions competents els haguessin emès es for-
mularà la proposta de resolució basant£-se en
els informes que obrin a l’expedient.#

3. La proposta de resolució ha d’ésser noti-
ficada als interessats i a l’OGAU en el cas
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d’activitats de l’annex II.1 de la LIIA, atorgant
un termini de quinze dies per fer les al·le-
gacions que es considerin oportunes. Es podrà
prescindir d’aquest tràmit d’audiència quan no
s’hagin presentat al·legacions desfavorables a
la instal·lació de l’activitat durant el tràmit
d’informació pública, sempre i quan no figurin
en el procediment ni siguin tingudes en comp-
te en la resolució altres fets ni altres al·lega-
cions i proves que les adduïdes per l’interessat
i la resolució sigui favorable a l’atorgament
de la llicència municipal.#
Article 28#
Resolució#

1. L’Alcaldia, un cop valorades les al·le-
gacions presentades en el tràmit d’audiència
i la resta d’actuacions practicades a l’expe-
dient, resoldrà sobre l’atorgament o denegació
de la llicència de forma motivada.#

2. La resolució administrativa que atorgui
o denegui la llicència es notificarà als inte-
ressats en la forma prevista en els articles 58
i 59 de la LPAC, i es comunicarà als òrgans
ambientals de l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya.#

3. L’autorització d’abocaments a les con-
ques intracomunitàries o a les conques inter-
nes de Catalunya i al mar s’han de tramitar
i resoldre prèvia o simultàniament amb l’a-
torgament de la llicència ambiental. El termini
per a l’atorgament de la llicència ambiental
quedarà interromput mentre que el peticionari
de la llicència no acrediti l’obtenció de l’au-
torització d’abocament.#
Article 29#
Termini#

1. La resolució sobre l’atorgament o la
denegació de la llicència municipal ambien-
tal, es dicta en el termini de quatre mesos
a comptar des de la data de presentació de
la sol·licitud en el Registre general de l’Ajun-
tament i es notifica a l’interessat dins del ter-
mini de deu dies comptats des de la data en
que es dicta la resolució.#

2. Excepcionalment, atenent la complexi-
tat de l’expedient, el nombre de sol·licituds
o de persones afectades, l’Ajuntament podrà
prorrogar aquest termini per un període que
no podrà ser superior a altres quatre mesos,
mitjançant resolució motivada que haurà de
notificar£-se als interessats.#

3. El termini resta interromput en el cas
que es demani esmena o millora de docu-
mentació i en la resta de supòsits que con-
templa l’article 42.5 de la LPAC, i es reprèn
un cop esmenada.#

4. Passat el termini establert a l’apartat 1,
si no ha recaigut cap resolució sobre la sol·li-
citud presentada, o aquesta no s’hagués noti-
ficat al peticionari, llevat que l’Ajuntament
hagués intentat la notificació, la llicència
municipal ambiental s’entén atorgada per
silenci administratiu. No obstant això, si l’a-
torgament de la llicència municipal ambiental
portés com a conseqüència que es transfereixi
al peticionari o a tercers facultats relatives al
domini públic o al servei públic, la llicència
ambiental s’haurà d’entendre desestimada per
silenci administratiu.#

5. La llicència ambiental municipal ator-
gada per silenci administratiu en cap cas no
genera facultats o drets contraris a l’ordena-
ment jurídic i particularment sobre el domini
públic.#

Article 30#
Contingut de la llicència#

1. El document en què es formalitzi la lli-
cència, que serà lliurat pel secretari de la cor-
poració, ha d’incorporar, com a mínim, el
següent:#

a) Les prescripcions necessàries per a la
protecció del medi ambient, tot detallant,
quan s’escaigui, els valors límits d’emissió i
les mesures preventives, de control o de garan-
tia que siguin procedents.#

b) Les prescripcions necessàries relatives a
la seguretat i a la protecció de la salut de les
persones, així com a la prevenció d’incendis.#

c) Les prescripcions necessàries per a la
prevenció, reducció o eliminació de les molès-
ties que es puguin causar al veïnat, així com
les mesures d’estalvi dels recursos naturals.#

d) Les mesures de gestió dels residus gene-
rats.#

e) Les prescripcions necessàries per a la
connexió de les instal·lacions a la xarxa muni-
cipal d’aigua potable i clavegueram.#

f) El sistema o sistemes de control a què
se sotmet l’exercici de l’activitat per garantir
l’adequació permanent a les determinacions
legals i les fixades en la llicència, que detalli,
en qualsevol cas, els terminis per fer la ins-
tal·lació i el control inicial.#

g) La garantia, si s’escau.#
h) Les determinacions específiques esta-

blertes per la normativa sectorial reguladora
de l’activitat concreta que es vulgui exercir.#

2. Les prescripcions sobre gestió i control
dels residus que s’han d’establir en la llicència
ambiental de les explotacions ramaderes s’han
d’adequar a les particularitats que resulten de
les modalitats pràctiques de gestió, de la capa-
citat de l’explotació, de l’espècie animal allot-
jada i de l’emplaçament.#

3. Quan s’hagin de fer abocament d’aigües
residuals a les conques internes de Catalunya
o al mar, la llicència ambiental tipus A) incor-
porarà, a més, les determinacions fixades en
l’informe de la Ponència Ambiental de la
Generalitat de Catalunya sobre els aboca-
ments d’aigües residuals a la llera pública, els
quals queden autoritzats amb l’atorgament de
la llicència en el cas de les activitats incloses
en l’annex II.1 de la LIIA.#
Article 31#
Publicitat#

Les resolucions d’atorgament de les llicèn-
cies s’han d’inserir en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i han d’inserir£-se, també, en els
mitjans informàtics d’informació municipal i
en el butlletí informatiu municipal, quan n’hi
hagi.#
CAPÍTOL III#
DISPOSICIONS COMUNES AL RÈGIM
D’AUTORITZACIÓ I LLICÈNCIA AMBIENTAL#
Article 32#
Comprovació prèvia de la classificació#

Prèviament a l’inici del procediment d’au-
torització o llicència ambiental l’OGAU, l’A-
juntament o el Consell Comarcal han de faci-
litar una comprovació relativa a la inclusió
de l’activitat projectada en el corresponent
annex de la LIIA.#
Article 33#
Prevenció d’incendis i accidents greus#

Les activitats amb risc d’incendis i accidents
greus hauran d’acompanyar la sol·licitud de
la documentació establerta a la reglamentació
que desenvolupa la LIIA o la legislació sec-
torial específica.#
Article 34#
Certificat de compatibilitat
amb el planejament urbanístic#

1. Per a l’obtenció del certificat de com-
patibilitat del projecte amb el planejament
urbanístic, que s’ha d’acompanyar a la sol·li-
citud d’autorització o llicència ambiental, s’ha
de formular una petició d’expedició a l’Ajun-
tament, la qual anirà acompanyada de la
documentació següent:#

a) Plànol d’emplaçament de l’activitat pro-
jectada que permeti una identificació indu-
bitada de la finca.#

b) Descripció de l’activitat projectada que
expliciti la seva naturalesa i principals carac-
terístiques.#

c) Necessitats d’ús i aprofitament del sòl
i del subsòl.#

d) Requeriments de l’activitat respecte als
serveis públics municipals.#

2. Juntament amb la sol·licitud, el peticio-
nari acompanyarà el resguard acreditatiu d’ha-
ver efectuar el pagament de la taxa per l’ex-
pedició del certificat de compatibilitat urba-
nística, el qual no es tramitarà si no s’ha efec-
tuat dit pagament, llevat que l’ordenança fiscal
municipal disposi altrament. D’altra banda, el
còmput del termini per a l’expedició del cer-
tificat començarà a comptar a partir de la data
en què es presenti el resguard acreditatiu del
pagament de l’esmentada taxa.#
Article 35#
Contingut del certificat#

1. El certificat de compatibilitat del projec-
te amb el planejament urbanístic serà expedit
per la secretaria general de l’Ajuntament, per
ordre i amb el vist£-i£-plau de l’alcaldia, en el
termini màxim d’un mes, a comptar des de
la data de la presentació de la sol·licitud en
el Registre general de la corporació.#

2. Per l’expedició d’aquest certificat, s’or-
denarà l’emissió dels informes tècnics muni-
cipals que siguin necessaris.#

3. El certificat que s’emeti ha de determinar
la compatibilitat o no de l’activitat projectada
amb la normativa i el planejament municipal
i ha de fer constar els aspectes següents:#

a) Respecte de la finca en què es projecta
emplaçar l’activitat:#

£—La classificació urbanística del sòl.#
£—El planejament al qual està subjecta i el

seu grau d’urbanització.#
£—Els usos urbanístics admesos.#
b) Respecte de l’activitat projectada:#
£—Capacitat dels serveis públics municipals
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d’atendre els requeriments de l’activitat.#
£—Condicionants d’urbanització o d’altres

que s’haurien d’imposar a la llicència urba-
nística, en el seu cas.#

c) Si és el cas, l’Ajuntament podrà expres-
sar el seu compromís d’iniciar el procediment
de modificació o revisió del planejament urba-
nístic vigent per tal que s’adeqüi a l’activitat
projectada explicitant el termini en què es durà
a terme.#
Article 36#
Manca d’expedició i caràcter no vinculant
del certificat#

1. En el cas que no s’expedeixi el certificat
dins el termini establert, el peticionari de l’au-
torització o llicència ambiental pot justifi-
car£-ho acompanyant còpia de la sol·licitud i
de la documentació presentada a l’Ajuntament
en la qual figuri la data de presentació al Regis-
tre municipal. Aquesta documentació justifi-
cativa permet iniciar el procediment d’au-
torització.#

2. El certificat de compatibilitat urbanística
no tindrà caràcter vinculant per l’Ajuntament,
la qual cosa s’ha d’entendre sense perjudici
de la responsabilitat que el peticionari pugui
exigir a l’Administració pels danys i perjudicis
que se li puguin causar com a conseqüència
de la denegació de la llicència.#
Article 37#
Llicències d’activitats subjectes
a altres procediments específics#

1. Quan l’activitat concreta que es vulgui
dur a terme tingui establert, per norma de
caràcter sectorial, un procediment o actuació
específica per l’atorgament de la llicència
municipal, la tramitació de la llicència
ambiental s’ajustarà a allò que estableixen la
normativa de la intervenció integral de l’ad-
ministració ambiental i la normativa sectorial
aplicable.#

2. Els tràmits del procediment per obtenir
la llicència ambiental que ho permetin es fan
de forma simultània als tràmits regulats en la
normativa específica aplicable.#

3. La documentació a presentar pel peti-
cionari de la llicència i el contingut de la lli-
cència s’ajustarà al que disposa aquesta orde-
nança i allò que estableixi la normativa espe-
cífica aplicable per raó de l’activitat.#
Article 38#
Llicència d’obres per a usos i activitats
determinades#

1. Quan a l’emplaçament, local o lloc on
es pretén dur a terme l’activitat projectada
sigui necessari dur a terme obres d’edificació,
de reforma, de reparació o de rehabilitació
per realitzar l’activitat projectada, el peticio-
nari d’una autorització o llicència ambiental,
pot sol·licitar de forma simultània la precep-
tiva llicència d’obres, o bé esperar que li sigui
atorgada o denegada la llicència d’activitats.#

2. Si la petició de llicència d’obres es rea-
litza de forma simultània a la petició d’au-
torització o llicència ambiental, s’haurà d’a-
companyar a dita petició la documentació tèc-
nica que correspongui a cadascuna de les lli-
cències o autoritzacions sol·licitades.#

3. En cap cas l’Ajuntament pot atorgar la
llicència d’obres sense la concessió prèvia o
simultània de l’autorització o llicència
ambiental.#

4. Si el tècnic autor del projecte de la ins-
tal·lació o activitat fóra, alhora, competent per
redactar el projecte d’obres, les peticions de
l’autorització o llicència ambiental i de la lli-
cència d’obres podran venir acompanyades
d’un únic projecte executiu, el qual haurà de
contenir, a més de les determinacions previs-
tes a l’article 20 d’aquesta ordenança, les
determinacions requerides per les ordenances
municipals i la normativa sectorial per als pro-
jectes d’obres, i justificar el compliment de
la normativa sobre supressió de barreres arqui-
tectòniques i prevenció de riscos laborals en
obres de construcció. En aquests supòsits, el
peticionari haurà d’acompanyar dos exem-
plars més del projecte tècnic.#

5. Les peticions simultànies d’autorització
o llicència ambiental i llicència d’obres es tra-
miten, si s’escau, en un sol expedient, i, sem-
pre que sigui possible, els diferents tràmits es
practiquen de forma simultània. En aquest
supòsit, el termini per a la concessió de la
llicència d’obres s’inicia un cop ha estat ator-
gada la l’autorització o llicència ambiental.#
Article 39#
Protecció dels espais naturals#

En el cas que alguna de les instal·lacions
o activitats dels annexos I o II d’aquest Regla-
ment pugui tenir alguna incidència significa-
tiva sobre els valors preservats en algun o
alguns espais naturals protegits, en el tràmit
d’autorització o de llicència ambiental s’ha
de donar compliment al procés previ establert
al reglament que desenvolupa la LIIA.#
Article 40#
Efectes#

1. L’autorització ambiental i la llicència
ambiental tenen caràcter operatiu, no generen
drets més enllà dels que estableixen l’auto-
rització o la llicència i la pròpia LIIA i, no
podran ser invocades per excloure o disminuir
la responsabilitat civil o penal en què hagin
pogut incórrer els beneficiaris en l’exercici de
les seves activitats.#

2. L’autorització ambiental i la llicència
ambiental s’entenen atorgades, salvat el dret
de propietat i sens perjudici del de tercer.#

3. La persona titular de l’autorització o de
la llicència ambiental resta obligada a infor-
mar l’òrgan ambiental competent de l’Admi-
nistració de la Generalitat o l’Ajuntament, res-
pectivament, de qualsevol canvi relatiu a les
condicions d’autorització, a les característi-
ques o al funcionament de l’activitat, abans
d’iniciar£-la.#
Article 41#
Seguretat industrial#

Les instal·lacions industrials han d’ésser
projectades, instal·lades, utilitzades i mantin-
gudes de manera que no comprometin la segu-
retat de les persones, dels béns o del medi
i, d’acord amb el que estableix la normativa
sectorial específica, amb subjecció al règim
d’inspecció, control i autorització correspo-

nent a aquesta normativa de seguretat indus-
trial.#
Article 42#
Transmissió#

1. La transmissió de les llicències munici-
pals es regeix per l’establert a l’article 86 del
ROAS i l’article 62 d’aquesta ordenança.#

2. L’autorització i la llicència ambientals
són transferibles, d’acord amb l’establert a l’ar-
ticle 39 de la LIIA, mitjançant comunicació
prèvia dirigida a l’òrgan ambiental competent
en què s’acrediti la subrogació del nou titular
en els drets i en els deures derivats de
l’autorització.#

3. Transcorregut el termini d’un mes des
de la data de la comunicació sense que l’ad-
ministració hagi notificat la no procedència
de la transmissió, és considerarà aquesta ple-
nament eficaç, sempre que el nou titular hagi
acreditat el compliment de les mesures de
garantia a què fan esment els articles següents.#
Article 43#
Fiança#

1. En la resolució d’atorgament de la lli-
cència ambiental per a les activitats incloses
a l’annex II.1 de la LIIA es fixarà la garantia
que ha de prestar el titular de l’activitat per
respondre de les obligacions generals deriva-
des de l’exercici de l’activitat.#

2. L’Ajuntament pot fixar també la garantia
a la resolució d’atorgament de la llicència
ambiental per a les activitats incloses a l’annex
II.2 de la LIIA en els supòsits i els imports
que es determinin reglamentàriament.#
Article 44#
Pòlissa de responsabilitat civil#

El titular de les activitats compreses en l’an-
nex I de la LIIA és obligat a subscriure una
assegurança per responsabilitat civil per danys
ocasionats a tercers o al medi ambient per
l’activitat autoritzada, segons l’establert en la
normativa de desenvolupament de la mateixa
LIIA.#
Article 45#
Ponència tècnica municipal. Definició
i funcions#

La Ponència tècnica municipal és l’òrgan
ambiental municipal que exerceix les funcions
que li atribueixen la LIIA, la reglamentació
que la desenvolupa i aquesta ordenança.#

També podrà dictar recomanacions tècni-
ques per a la confecció dels projectes amb
caràcter general i per tipologies d’activitats.
Aquestes recomanacions s’editaran respectant
els criteris municipals de disseny i divulgació,
i es facilitaran als facultatius particulars per
tal que les puguin seguir.#

La Ponència tècnica municipal aprovarà, al
seu cas, les condicions i les mesures correc-
tores proposades pels tècnics municipals, de
cara a la seva aplicació en els expedients que
s’escaigui.#
Article 46#
Ponència tècnica municipal. Composició#

La composició de la Ponència tècnica
municipal serà definida mitjançant decret de
l’alcaldia i, en el seu defecte, serà la següent:#
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a) Presidència: Titular de la regidoria muni-
cipal competent en matèria d’intervenció
administrativa en les activitats i instal·lacions,
que podrà delegar en la persona responsable
tècnica d’aquesta matèria.#

b) Secretaria: Persona responsable admi-
nistrativa en matèria d’intervenció administra-
tiva en les activitats i instal·lacions.#

c) Vocals:#
Titular de la Secretaria General de l’Ajun-

tament o persona en qui delegui.#
Persona responsable tècnica en matèria

d’intervenció administrativa en les activitats
i instal·lacions i dos persones tècniques desig-
nades per aquesta.#

Podran assistir a les sessions de la Ponència
tècnica municipal, amb veu i sense vot, aque-
lles persones que convoqui la presidència, en
funció de l’ordre del dia a tractar.#

Corresponen a la presidència, la secretaria
i als vocals les tasques i funcions que els hi
atribueix el Capítol II del Títol II de la LPAC.#
Article 47#
Ponència tècnica municipal. Règim
de funcionament#

Per a la vàlida constitució de la Ponència
tècnica municipal, a efectes de la celebració
de sessions, deliberació i adopció d’acords,
es requerirà la presència de tres dels seus
membres.#

La vacant, absència o infermetat de la pre-
sidència serà coberta d’acord amb l’establert
a l’article 23.2 de la LPAC.#

La vacant, absència o infermetat de la secre-
taria serà coberta per qui designi la secretaria
general de l’Ajuntament i, en el seu defecte,
per una altra persona que designi la pre-
sidència.#

Les sessions de la Ponència tècnica muni-
cipal es celebraran setmanalment, sempre i
quan hi hagin expedients pendents d’informe
per aquest òrgan. En el cas de que no hi hagin
expedients pendents, la secretaria haurà de
comunicar amb una antelació mínima de 48
hores a tots els membres de la Ponència aquest
fet, indicant si, d’acord amb les instruccions
de la presidència, s’ha de celebrar la sessió
d’aquella setmana.#

Per la celebració de sessions ordinàries no
caldrà convocatòria expressa. L’ordre del dia
de cada sessió el formularà la secretaria, amb
el vist i plau de la presidència, i estarà a dis-
posició de tots els membres de la Ponència
amb 48 hores d’antelació a la celebració de
cada sessió.#

De cada sessió que es celebri, la secretaria
aixecarà acta amb les formalitats establertes
per les actes dels òrgans col·legiats a l’article
27 de la LPAC.#
CAPÍTOL IV#
RÈGIM DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBERTURA#
Article 48#
Activitats sotmeses al règim de llicència
municipal d’obertura#

En virtut del que disposa l’article 41.3 de
la LIIA, en aquest municipi resten subjectes
a llicència municipal d’obertura les activitats
relacionades a l’annex III de la LIIA i a l’annex
A d’aquesta ordenança, tant per ser implan-

tades com per qualsevol canvi substancial que
s’hi pretengui introduir un cop autoritzades.#
Article 49#
Objectius#

Els objectius de la llicència municipal d’o-
bertura regulada en aquesta ordenança són:#

a) Verificar que les instal·lacions projecta-
des s’adapten als principis i la normativa des-
crita a l’article 4 d’aquesta ordenança.#

b) Possibilitat que els veïns afectats per
l’activitat que es pretén implantar puguin
defensar els seus drets i interessos davant l’A-
juntament, abans que aquest es pronunciï
sobre l’atorgament o no de la llicència.#

c) Tramitar i resoldre de forma simultània
la llicència municipal d’obertura i la precep-
tiva llicència urbanística.#
Article 50#
Documentació a presentar#

1. La sol·licitud de llicència municipal d’o-
bertura, que ha de contenir les dades que con-
templa l’article 70.1 de la LPAC, ha d’anar
acompanyada de tres exemplars d’un projecte
executiu, redactat per una persona tècnica
competent i visat pel respectiu col·legi pro-
fessional, el qual ha de contenir, almenys, la
informació següent:#

a) Descripció de l’activitat projectada que
expliciti la seva naturalesa i principals carac-
terístiques així com les instal·lacions, maqui-
nària i productes a utilitzar, emmagatzemar,
i produir, i les fonts de les emissions, el tipus
i la magnitud d’aquestes.#

b) Justificació del compliment de la nor-
mativa vigent sobre protecció del medi
ambient, seguretat industrial, salubritat, acci-
dents greus, prevenció d’incendis, de riscos
i d’accidents laborals, protecció de la salut,
així com de la normativa sectorial reguladora
de l’activitat concreta que es pretengui ins-
tal·lar o modificar.#

c) Les tècniques de prevenció, reducció o
eliminació de les molèsties que es puguin cau-
sar al veïnat, en especial les relatives a sorolls,
vibracions, escalfors, olors i pols.#

d) Les mesures de gestió de residus gene-
rats.#

e) Les tècniques de prevenció, reducció i
control d’abocaments d’aigües residuals, espe-
cificant si l’abocament es produeix a la xarxa
de clavegueram o a la llera pública.#

f) Les mesures d’estalvi d’energia i aigua
adoptades, així com la indicació de la potèn-
cia elèctrica i el cabdal de subministrament
d’aigua necessari pel funcionament de l’ac-
tivitat i la font de proveïment d’aquest darrer.#

g) La documentació o especificacions tèc-
niques requerides per la normativa sectorial
reguladora de l’activitat concreta que es vulgui
implantar.#

2. Tota la informació esmentada es deta-
llarà en: 1) una memòria justificativa, amb
informació detallada dels aspectes esmentats
a l’apartat 1 d’aquest article; 2) plànols de con-
junt i de detall de l’emplaçament i de les ins-
tal·lacions, suficientment descriptius, per tal
que resti perfectament definida les activitats
i instal·lacions projectades; 3) un plec de pres-
cripcions tècniques, on es faci la descripció

de les instal·lacions, es justifiqui el compli-
ment de la normativa aplicable i se’n reguli
l’execució de les instal·lacions projectades; 4)
un pressupost amb les dades necessàries per
a la valoració de les instal·lacions.#

3. L’Ajuntament facilitarà la presentació de
la documentació en suport informàtic, d’acord
amb les determinacions reglamentàries que
regulen la base de dades ambientals d’ac-
tivitats.#
Article 51#
Llicència urbanística#

1. Quan a l’emplaçament, local o lloc on
es pretén dur a terme l’activitat projectada
sigui necessari dur a terme qualsevol tipus d’o-
bres, el peticionari de la llicència municipal
d’obertura ha de sol·licitar, simultàniament,
la preceptiva llicència d’obres, la qual s’ha
de tramitar i resoldre simultàniament amb la
llicència municipal d’obertura.#

2. A la sol·licitud de llicència d’obres s’ha
d’acompanyar el corresponent projecte , subs-
crit per tècnic competent i visat pel respectiu
col·legi professional, per a la realització d’o-
bres edificació, de reforma, de reparació o de
rehabilitació que alterin l’estructura o aspecte
exterior o afectin la seguretat de les construc-
cions existents, compreses, en tot cas, les
següents:#

a) Les que afectin els fonaments o els ele-
ments estructurals.#

b) Les que modifiquin el volum o les super-
fícies construïdes, les instal·lacions o els ser-
veis comuns.#

c) Les que alterin el nombre d’habitatges
o locals existents.#

d) Les que substitueixin o modifiquin els
usos preestablerts o previstos.#

e) Les que afectin immobles del patrimoni
històric artístic o es trobin sotmesos a especial
protecció.#

3. El projecte d’obres contindrà la docu-
mentació establerta a les corresponents orde-
nances urbanístiques.#

4. Si el tècnic autor del projecte de la ins-
tal·lació o activitat fos, alhora, competent per
redactar el projecte d’obres, la sol·licitud de
la llicència municipal d’obertura i de llicència
d’obres podran venir acompanyades d’un únic
projecte, el qual haurà de contenir les deter-
minacions previstes en aquesta ordenança,
tant per una com per l’altra llicència.#

5. Quan l’obra projectada no requereixi la
presentació d’un projecte tècnic, o no es
requereixi llicència d’obres però si altra lli-
cència urbanística, el projecte d’activitats jus-
tificarà les obres a realitzar o els requisits exi-
gits per les normes i plans urbanístics neces-
saris per a l’atorgament de la corresponent lli-
cència urbanística.#
Article 52#
Presentació de la sol·licitud#

1. La sol·licitud de llicència municipal d’o-
bertura i de la llicència urbanística correspo-
nent es presentaran de forma simultània en
el Registre General de l’Ajuntament o en qual-
sevol altra de les formes previstes a l’article
38.4 de la LPAC, acompanyada de la docu-
mentació descrita en els dos articles anteriors.
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Si es presenten en altre registre, el còmput
del termini per a l’atorgament de la llicència
municipal d’obertura i de la llicència urba-
nística es comptarà des de la data en què la
sol·licitud tingui entrada en el Registre General
de l’Ajuntament.#

2. Juntament amb la sol·licitud, el peticio-
nari acompanyarà el resguard acreditatiu d’ha-
ver efectuat pagament de la taxa per a la tra-
mitació de l’expedient o expedients, el qual
no es tramitarà si no s’ha efectuat el dit paga-
ment, llevat que l’ordenança fiscal municipal
disposi altrament. En aquest supòsit, el còmput
del termini per a l’atorgament de la llicència
municipal d’obertura i la llicència urbanística
començarà a comptar a partir de la data en
què es presenti el resguard acreditatiu del
pagament de la taxa o taxes corresponents.#
Article 53#
Esmena de la sol·licitud i comunicació
recepció#

1. L’Ajuntament, en un termini de 10 dies,
verificarà la documentació presentada per
comprovar si s’ajusta als requisits previstos en
els tres articles anteriors. Cas de defecte de
la petició, manca de dades o documentació
necessària, l’Ajuntament requerirà a l’interes-
sat perquè en un termini no superior a 10 dies,
esmeni la deficiència o acompanyi els docu-
ments preceptius, amb indicació que, si així
no ho fa se’l tindrà per desistit en la seva
sol·licitud.#

2. Es comunicarà a l’interessat la recepció
de la sol·licitud de llicència municipal d’o-
bertura, la data en què la sol·licitud ha estat
rebuda per l’òrgan competent, el termini
màxim per atorgar i notificar la llicència muni-
cipal d’obertura i, si s’escau, la llicència urba-
nística, i els efectes que pugui produir el silen-
ci administratiu.#

3. Quan s’observin deficiències en la sol·li-
citud o documentació complementària, el
requeriment d’esmenes previst a l’apartat 1
d’aquest article contindrà, a més, la informa-
ció a que fa referència l’apartat b) d’aquest
article.#
Article 54#
Informació pública#

Practicat el tràmit anterior, s’obrirà un
període d’informació pública i veïnal de vint
dies perquè les persones que es considerin
afectades per l’activitat que es pretengui
implantar o modificar substancialment,
puguin formular les al·legacions o suggeri-
ments pertinents.#
Article 55#
Informes municipals i al·legacions#

1. Els tècnics municipals d’activitats eme-
tran informe sobre la suficiència del projecte
i de la documentació. Cas de requerir informes
d’altres tècnics municipals, amb altres com-
petències, aquells gestionaran la seva sol·li-
citud.#

2. Un cop informat l’expedient, els dife-
rents informes seran analitzats per la Ponència
tècnica municipal, per tal d’elaborar la pro-
posta d’informe municipal.#

Article 56#
Resolució#

1. L’Alcaldia, un cop valorats els informes
i les actuacions practicades a l’expedient,
resoldrà sobre l’atorgament o denegació de
la llicència municipal d’obertura i, si s’escau,
de la corresponent llicència urbanística, de
forma motivada.#

2. La resolució administrativa que atorgui
o denegui la llicència es notificarà als inte-
ressats en la forma prevista en els articles 58
i 59 de la LPAC.#
Article 57#
Termini#

1. La resolució sobre l’atorgament o la
denegació de la llicència municipal d’obertura
i, si escau, de la llicència urbanística, es dicta
i notifica a l’interessat en el termini màxim
de dos mesos a comptar des de la data de
presentació de la sol·licitud en el Registre
General de l’Ajuntament.#

2. Excepcionalment, atenent la complexi-
tat de l’expedient, el nombre de sol·licituds
o de persones afectades, l’alcaldia podrà
prorrogar el termini de dos mesos per un perío-
de que no podrà ser superior a altres dos
mesos, mitjançant resolució motivada que
haurà de notificar£-se als interessats.#

3. El termini resta interromput en el cas
que es demani esmena o millora de docu-
mentació i en la resta de supòsits que con-
templa l’article 42.5 de la LPAC.#

4. Un cop passat el termini establert a l’a-
partat 1, si no ha recaigut la resolució o reso-
lucions expresses sobre les sol·licituds presen-
tades, o no s’haguessin notificat al peticionari,
llevat que l’Ajuntament hagués intentat la noti-
ficació, la llicència municipal d’obertura
sol·licitada i, si fóra el cas, la llicència urba-
nística corresponent, s’entenen atorgades per
silenci administratiu, llevat que el seu ator-
gament portés com a conseqüència que es
transfereixen al peticionari o a tercers facultats
relatives al domini públic o al servei públic,
o quan la llicència urbanística sigui d’obres
de nova planta i no s’hagin complert els deures
exigits per la normativa urbanística aplicable
i el planejament o per manca d’informes pre-
ceptius i vinculants d’altres administracions
que siguin determinants de l’atorgament de
la llicència municipal d’obertura o de la lli-
cència urbanística, supòsits en que s’ha d’en-
tendre desestimada la petició o peticions per
silenci administratiu.#
Article 58#
Contingut de la llicència municipal d’obertura#

Els documents en què es formalitzin la lli-
cència municipal d’obertura i, si s’escau, la
llicència urbanística, seran lliurats per la secre-
taria de la corporació. El contingut de la lli-
cència urbanística s’ajustarà al que disposa
dita normativa i el planejament municipal,
mentre que la llicència municipal d’obertura
haurà d’incorporar, com a mínim, el següent:#

a) Les prescripcions necessàries per a la
protecció del medi ambient, tot detallant,
quan s’escaigui, els valors límits d’emissió i
les mesures preventives, de control o de garan-
tia que siguin procedents.#

b) Les prescripcions necessàries relatives a
la seguretat i a la protecció de la salut de les
persones, així com a la prevenció d’incendis.#

c) Les prescripcions necessàries per a la
prevenció, reducció o eliminació de les molès-
ties que es puguin causar al veïnat, així com
les mesures d’estalvi dels recursos naturals.#

d) Les mesures de gestió dels residus gene-
rats.#

e) Les prescripcions necessàries per a la
connexió de les instal·lacions a la xarxa muni-
cipal d’aigua potable i clavegueram.#

f) El sistema o sistemes de control a què
se sotmet l’exercici de l’activitat per garantir
l’adequació permanent a les determinacions
legals i les fixades en la llicència, que detalli,
en qualsevol cas, els terminis per fer la ins-
tal·lació i el control inicial.#

g) Les determinacions específiques esta-
blertes per la normativa sectorial reguladora
de l’activitat concreta que es vulgui exercir.#
Article 59#
Autorització d’abocament#

En el cas que una activitat compresa en
l’annex III de la LIIA o en l’annex A d’aquesta
ordenança, inclogui abocaments d’aigües resi-
duals a la llera pública o al mar, el sol·licitant
haurà de demanar la preceptiva autorització
d’abocament a l’organisme competent de
l’Administració autonòmica.#
Article 60#
Aplicació de disposicions comunes#

A les activitats descrites a l’annex III de la
LIIA els són d’aplicació el que estableixen els
articles 39 a 42 d’aquesta ordenança en tot
allò que no s’oposi a la regulació d’aquest
capítol.#
Article 61#
Establiments públics#

La instal·lació o qualsevol canvi substancial
d’un establiment públic es tramitarà i auto-
ritzarà d’acord amb el que disposa la norma-
tiva especial sobre policia d’espectacles
públics i activitats recreatives, si bé el con-
tingut del projecte tècnic, el procediment i
la resolució que es dicti es faran d’acord amb
l’establert per aquesta ordenança per a la
sol·licitud i l’atorgament de la llicència muni-
cipal d’obertura regulada en aquest capítol.#
CAPÍTOL V#
RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA O PERMÍS
D’OBERTURA#
Article 62#
Activitats i instal·lacions sotmeses al règim
de comunicació prèvia o permís d’obertura#

1. D’acord amb el que disposen els articles
86, 92.2 i 96 del ROAS en aquest municipi
queden sotmeses al règim de comunicació
prèvia l’exercici de les activitats incloses als
annexos B i C d’aquesta ordenança i els tras-
passos i les novacions subjectives de les acti-
vitats en general.#

2. L’Ajuntament podrà resoldre, no obstant
això, abans del transcurs del termini d’un mes
fixat a l’article 97 del ROAS, sobre els tras-
passos i les novacions subjectives de les lli-
cències i sobre l’avançament del permís d’o-
bertura de les activitats incloses als annexos
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B i C d’aquesta ordenança, la seva denegació,
les condicions a què s’ha de subjectar o les
esmenes que cal fer.#

3. No serà d’aplicació el règim de comu-
nicació prèvia quan la normativa sectorial
reguli per la instal·lació o activitat concreta
que es vulgui exercir, l’atorgament d’una lli-
cència específica, supòsit en que s’estarà a
allò que disposi dita normativa.#
Article 63#
Objectius#

Els objectius de la subjecció a comunicació
o permís d’obertura regulats en aquesta orde-
nança són:#

a) Verificar que les instal·lacions projecta-
des s’adapten als principis i la normativa
vigent.#

b) Tramitar i resoldre de forma simultània
el permís d’obertura i la preceptiva llicència
urbanística, si s’escau.#
Article 64#
Documentació a presentar#

1. La comunicació, per les activitats de
l’Annex B, ha d’anar acompanyada de dos
exemplars del qüestionari municipal descrip-
tiu de l’activitat, que prèviament estarà validat
urbanísticament pels serveis tècnics munici-
pals, full d’assumeix de direcció de les ins-
tal·lacions a projectar i compromís tècnic i
de la titularitat de que es presentarà el certificat
final d’instal·lació. Cadascun d’aquests docu-
ments estarà signat per una persona tècnica
competent i visat pel respectiu col·legi pro-
fessional.#

2. La comunicació de les activitats de l’An-
nex C, ha d’anar acompanyada de dos exem-
plars del qüestionari municipal descriptiu de
l’activitat, que prèviament estarà validat urba-
nísticament pels serveis tècnics municipals.#
Article 65#
Presentació de la comunicació#

La comunicació, que ha de contenir les
dades que contempla per a les sol·licituds l’ar-
ticle 70.1 de la LPAC es presenta en el registre
general de l’Ajuntament, o en qualsevol altre
de les formes previstes a l’article 38.4 de la
LPAC.#

Quan la comunicació prèvia es presenta en
altre registre, el còmput del termini per a la
legitimació de l’activitat es comptarà des de
la data en què tingui entrada en el Registre
General de l’Ajuntament.#
Article 66#
Procediment#

Si en el termini d’un mes a comptar de la
presentació de la comunicació, l’Ajuntament
no manifesta de manera motivada la discon-
formitat, l’actuació comunicada queda legi-
timada i podran realitzar£-se les instal·lacions
descrites.#

Durant l’esmentat termini l’Ajuntament pot
resoldre l’avançament del permís d’obertura
o la seva denegació, o bé requerir, si s’escau,
al titular de les activitats, als efectes següents:#

a) Perquè esmeni les deficiències observa-
des en la documentació presentada, o#

b) Perquè s’adapti a la normativa que sigui
aplicable, impedint l’execució de les obres o

l’exercici de l’activitat fins que hagi obtingut
la preceptiva llicència, si s’escau.#

En els supòsits anteriors, la notificació del
requeriment a l’interessat suspèn el còmput
del termini assenyalat al paràgraf primer d’a-
quest article.#
Article 67#
Llicència urbanística#

Quan a l’emplaçament, local o lloc on es
pretén dur a terme l’activitat projectada sigui
necessari dur a terme qualsevol tipus d’obres,
amb la comunicació s’ha de sol·licitar, simul-
tàniament, la preceptiva llicència d’obres, la
qual s’ha de tramitar i resoldre d’acord amb
l’establert als articles 51 i següents d’aquesta
ordenança.#
TÍTOL III#
REVISIÓ I CONTROL#
CAPÍTOL I#
REVISIÓ#
Article 68#
Revisió de l’autorització i de la llicència
ambientals#

El procediment de revisió de l’autorització
i de la llicència ambientals es regeix pel que
disposen la LIIA i el Reglament autonòmic que
la desenvolupa.#
Article 69#
Revisió de la Llicència municipal d’obertura
(annex lll de la LIIA i annex A d’aquesta
ordenança)#

1. Les llicències municipals d’obertura
atorgades no resten subjectes a revisió periò-
dica, però podran revisar£-se d’ofici quan es
donin les circumstàncies que s’estableixen per
aquest tipus de revisió en la llicència ambien-
tal.#

2. Cap dels supòsits de revisió establerts
no genera cap dret a indemnització al titular
de l’activitat.#
Article 70#
Procediment de revisió de la llicència
municipal d’obertura#

1. L’expedient de revisió d’ofici s’inicia
mitjançant resolució municipal motivada per
alguna de les causes esmentades a l’article
anterior. Aquesta resolució es notificarà al titu-
lar de l’activitat, que disposarà d’un termini
de 15 dies per formular al·legacions.#

2. A partir de l’inici del procediment, l’A-
juntament practicarà el tràmit d’informació
pública i veïnal.#

3. A la vista de les al·legacions presentades
i dels informes tècnics pertinents, l’Ajunta-
ment emetrà la resolució corresponent, que
notificarà al titular de l’activitat i als altres
interessats.#

4. En el cas que l’acte de la revisió suposi
modificació de les condicions de la llicència,
s’ha d’atorgar el termini o terminis necessaris
per adaptar l’activitat als nous requeriments
o prescripcions. En aquest supòsit, els tècnics
municipals comprovaran el compliment de les
mesures imposades, autoritzant al seu cas la
posada en funcionament de l’activitat.#

5. Transcorreguts tres mesos a comptar des
de la data d’inici del procediment de revisió
de la llicència municipal d’obertura sense que

hagi recaigut resolució, aquesta s’entén reno-
vada. Aquest termini resta interromput quan
es demani aportació de documentació i es
reprèn un cop aportada.#

6. La renovació per acte pressumpte en cap
cas no genera facultats o drets contraris a l’or-
denament jurídic i particularment sobre el
domini públic.#
CAPÍTOL II#
SISTEMA DE CONTROL#
Secció 1a. Activitats de l’annex I i II.1#
Article 71#
Contingut del control#

Són objecte de control totes les determi-
nacions fixades en l’autorització o en la lli-
cència i específicament les següents:#

a) Les emissions i immisions.#
b) La producció i gestió de residus.#
c) Les instal·lacions, les tècniques i la ges-

tió dels sistemes de depuració i sanejament.#
d) Les mesures, les tècniques i els sistemes

de prevenció de risc d’incendi i accidents.#
e) Les mesures i tècniques d’estalvi ener-

gètic, d’aigua i de matèries primeres.#
f) Les mesures adoptades per garantir la

salut de les persones.#
g) Les mesures i tècniques de prevenció,

reducció o eliminació de les molèsties que
el funcionament de l’activitat pugui causar al
veïnat.#

h) El funcionament dels sistemes d’auto-
control d’emissions i immissions, en el seu
cas.#

i) Les immisions, en el seu cas, en el termes
que figurin en l’autorització o en la llicència.#

j) La vigència de la garantia i de la pòlissa
d’assegurança de la responsabilitat civil, en
les condicions fixades en l’autorització o en
la llicència ambientals.#
Article 72#
Actuacions de control inicial de caràcter
general#

Totes les activitats de l’annex I i II.1 resten
sotmeses a un control inicial en el moment
de la seva posada en funcionament mitjançant
l’acreditació pel titular de l’activitat de les con-
dicions exigides i del contingut del projecte.#

L’esmentat control s’ha de verificar mitjan-
çant l’aportació per part del titular a l’admi-
nistració dels documents següents:#

a) Certificat emès pel tècnic redactor de
l’execució del projecte acreditatiu de l’ade-
quació de l’activitat i instal·lacions al contin-
gut de l’autorització o llicència ambiental.#

b) Certificat emès per una entitat col·labo-
radora de l’Administració acreditativa del
compliment dels requisits exigits a l’autorit-
zació o llicència ambiental.#

La presentació d’aquests documents es farà
davant de l’OGAU pel que fa a les activitats
de l’annex I i davant de l’Ajuntament pel que
fa a les activitats de l’annex II.1, i faculta per
l’exercici de l’activitat i comporta la inscripció
d’ofici en els registres ambientals correspo-
nents.#

L’incompliment de la presentació d’aquests
certificats, determina la impossibilitat de
poder iniciar l’exercici de l’activitat.#
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Article 73#
Actuacions de control periòdic#

S’hauran de fer les verificacions cada dos
anys, per les activitats de l’annex I i, cada
quatre anys, per les de l’annex II.1, sempre
que no s’estableixi un termini diferent a la
resolució. Les esmentades verificacions hau-
ran de fer£-se per Entitats Col·laboradores de
l’Administració.#

L’acció de control ha de permetre garantir
la permanent adequació de les instal·lacions
i activitats als requeriments legals aplicables
i, específicament als fixats en l’autorització o
en la llicència.#

Queden exemptes d’aquest règim les acti-
vitats que estiguin acollides al sistema d’eco-
gestió i d’ecoauditoria de la Unió Europea.
En aquest supòsit, els titulars de les activitats
hauran de disposar de les verificacions i acre-
ditacions exigides per la normativa aplicable.#
Article 74#
Tramitació del control periòdic#

Cada dos anys, els titulars de les activitats
de l’annex I de la LIIA acreditaran davant l’O-
GAU, el compliment de les actuacions de con-
trol realitzades per les Entitats Col·laboradores
de l’Administració. Els titulars de les activitats
de l’annex II.1 ho faran cada quatre anys.#

Les actuacions de controls es realitzaran de
la forma establerta reglamentàriament.#

Si de les esmentades actuacions se’n deriva
la necessitat que el titular hagi de fer efectives
determinades prescripcions, l’OGAU, per les
activitats de l’annex I i l’Ajuntament per les
activitats de l’annex II.1de la LIIA requeriran
al titular pel seu compliment.#
Secció 2a. Activitats de l’annex II.2 de la LIIA#
Article 75#
Actuacions de control inicial#

El titular de l’activitat no pot iniciar el fun-
cionament de les instal·lacions si no acredita
el compliment de la seva verificació. Amb
aquesta finalitat presentarà sol·licitud a l’A-
juntament comunicant que ja s’ha donat com-
pliment a les condicions de la llicència i pre-
sentarà el certificat tècnic corresponent, signat
per tècnic competent i visat pel col·legi oficial
corresponent.#

En aquest certificat es verificarà el compli-
ment de les mesures imposades i també l’a-
dequació de les instal·lacions i l’activitat als
requeriments legals aplicables i, específica-
ment, als fixats en la llicència.#

La presentació del certificat determinarà
que podrà iniciar£-se el funcionament de l’ac-
tivitat i també la seva inscripció a la corres-
ponent base de dades municipal, que es con-
siderarà com a Registre ambiental de l’A-
juntament.#

No obstant l’anterior, l’Ajuntament podrà
inspeccionar l’activitat i les instal·lacions, res-
pecte les quals s’hagin interposat denúncies
o bé quan per la seva naturalesa provoquin
molèsties, abans de l’inici del seu funciona-
ment efectiu, per verificar el compliment de
les condicions imposades a la llicència.#
Article 76#
Actuacions de control periòdic#

Les activitats de l’Annex II.2 de la LIIA s’han
de verificar periòdicament cada vuit anys, de
manera que cada quatre anys es farà alter-
nativament el control i la revisió de la llicèn-
cia. En les actuacions de control periòdic hau-
rà d’acreditar£-se el compliment de l’adequació
de les instal·lacions al projecte.#

Queden exemptes d’aquest règim les acti-
vitats que estiguin acollides al sistema d’eco-
gestió i d’ecoauditoria de la Unió Europea.#
Article 77#
Contingut dels actes de control periòdic#

1. Són objecte de control totes les deter-
minacions fixades en la llicència i específi-
cament les següents:#

a) Les emissions.#
b) La producció i gestió de residus.#
c) Les instal·lacions, les tècniques i la ges-

tió dels sistemes de depuració i sanejament.#
d) Les mesures, les tècniques i els sistemes

de prevenció de risc d’incendi i accidents.#
e) Les mesures i tècniques d’estalvi ener-

gètic, d’aigua i de matèries primeres.#
f) Verificar els criteris de sostenibilitat

emprats en la redacció del projecte i, en el
seu cas, del funcionament de l’activitat.#

g) Les immisions.#
h) El compliment dels nivells de soroll,

vibracions, de condicions sanitàries i, en gene-
ral, el de les ordenances municipals.#

2. Els actes de control periòdic seran por-
tats a terme per l’Ajuntament en els àmbits
esmentats als punts b), d), e), f) i h) del paràgraf
1 d’aquest article.#

3. Els actes de control periòdic seran por-
tats a terme per una Entitat Col·laboradora de
l’Administració acreditada davant la Genera-
litat de Catalunya i de l’Ajuntament en els
àmbits esmentats als punts a), c) i g) del parà-
graf 1 d’aquest article.#
Article 78#
Procediment#

1. Dins dels dos mesos següents al ven-
ciment del termini fixat a l’article 76 d’aquesta
ordenança i un cop realitzats els controls en
els àmbits indicats a l’article anterior, els titu-
lars de les llicències ambientals hauran de
sol·licitar la visita dels serveis tècnics muni-
cipals, presentant els certificats emesos per les
Entitats col·laboradores de l’Administració que
s’escaiguin al seu cas i la documentació
adient.#

2. Un cop efectuada la visita de compro-
vació de les instal·lacions pels serveis tècnics
municipals, aquests emetran el seu informe.#

3. La valoració de la documentació pre-
sentada i dels informes emesos la farà la
Ponència tècnica municipal. L’Ajuntament
comunicarà el resultat del control al titular
de la llicència ambiental, i, si aquell és favo-
rable, indicarà la data del proper control o
revisió.#

4. En el cas que alguns dels informes rea-
litzats siguin desfavorables l’Ajuntament dona-
rà audiència al titular de la llicència abans
de resoldre sobre el resultat final del control,
indicant al seu cas les esmenes a realitzar a
les seves instal·lacions per tal de restaurar les
incidències.#

5. Transcorreguts tres mesos des que s’ha
iniciat i sense que s’hagi dictat resolució
expressa, s’entendrà acte favorable al control
de les activitats. En cap cas pot considerar£-se
favorable per acte presumpte les actuacions
que siguin contràries a l’ordenament jurídic
i, particularment, sobre el domini públic.#
Secció 3a. Activitats de l’annex III de la LIIA
i de l’annex A d’aquesta ordenança#
Article 79#
Actuacions de control inicial#

El titular de l’activitat no pot iniciar el fun-
cionament de les instal·lacions si no acredita
el compliment de la seva verificació. Amb
aquesta finalitat presentarà sol·licitud a l’A-
juntament comunicant que ja s’ha donat com-
pliment a les condicions de la llicència i pre-
sentarà el certificat tècnic corresponent, signat
per tècnic competent i visat pel col·legi oficial
corresponent.#

En aquest certificat es verificarà el compli-
ment de les mesures imposades i també l’a-
dequació de les instal·lacions i l’activitat als
requeriments legals aplicables i, específica-
ment, als fixats en la llicència.#

La presentació del certificat determinarà
que podrà iniciar£-se el funcionament de l’ac-
tivitat i també la seva inscripció a la corres-
ponent base de dades municipal, que es con-
siderarà com a Registre ambiental de l’A-
juntament.#

No obstant l’anterior, l’Ajuntament podrà
inspeccionar l’activitat i les instal·lacions, res-
pecte les quals s’hagin interposat denúncies
o bé quan per la seva naturalesa provoquin
molèsties, abans de l’inici del seu funciona-
ment efectiu, per verificar el compliment de
les condicions imposades a la llicència.#
Article 80#
Actuacions de control periòdic#

1. Les activitats de l’Annex III de la LIIA
i de l’Annex A d’aquesta ordenança s’han de
verificar periòdicament cada deu anys. En les
actuacions de control periòdic haurà d’acre-
ditar£-se el compliment de l’adequació de les
instal·lacions al projecte i específicament
sobre els aspectes següents:#

a) Les emissions.#
b) La producció i gestió de residus.#
c) Les mesures i les tècniques de prevenció

i protecció contra incendis i accidents.#
Queden exemptes d’aquest règim les acti-

vitats que estiguin acollides al sistema d’eco-
gestió i d’ecoauditoria de la Unió Europea.#

2. Els actes de control periòdic seran por-
tats a terme per l’Ajuntament en els àmbits
esmentats als punts b), c) del paràgraf 1 d’a-
quest article.#

3. Els actes de control periòdic seran por-
tats a terme per una Entitat Col·laboradora de
l’Administració acreditada davant la Genera-
litat de Catalunya i l’Ajuntament en l’àmbit
esmentat al punt a) del paràgraf 1 d’aquest
article.#
Article 81#
Procediment#

1. Dins dels dos mesos següents al ven-
ciment del termini fixat a l’article anterior, els
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titulars de les llicències municipals d’obertura
hauran de sol·licitar la visita dels serveis tèc-
nics municipals, presentant l’informe de l’En-
titat Col·laboradora de l’Administració sobre
les emissions, si s’escau.#

2. Un cop efectuada la visita de compro-
vació de les instal·lacions pels serveis tècnics
municipals, aquests emetran el seu informe.
La Ponència Tècnica municipal valorarà els
diferents informes emesos i comunicarà el
resultat del control al titular de la llicència
municipal d’obertura i, si aquell és favorable,
indicarà la data del proper control.#

3. En el cas que els informes realitzats
siguin desfavorables l’Ajuntament donarà
audiència al titular de la llicència abans de
resoldre sobre el resultat final del control, indi-
cant al seu cas les esmenes a realitzar a les
seves instal·lacions per tal de restaurar les
incidències.#

4. Transcorreguts dos mesos des que s’ha
iniciat i sense que s’hagi dictat resolució
expressa, s’entendrà acte favorable al control
de les activitats. En cap cas pot considerar£-se
favorable per acte presumpte les actuacions
que siguin contràries a l’ordenament jurídic
i, particularment, sobre el domini públic.#
Secció 4a. Activitats de l’annex B i C
d’aquesta ordenança#
Article 82#
Control inicial de les activitats de l’Annex B
d’aquesta ordenança#

El titular de l’activitat no pot iniciar el fun-
cionament de les instal·lacions si no acredita
el compliment de la seva verificació. Amb
aquesta finalitat presentarà sol·licitud a l’A-
juntament comunicant que ja s’ha donat com-
pliment a les condicions de la llicència i pre-
sentarà el certificat tècnic corresponent, signat
per tècnic competent i visat pel col·legi oficial
corresponent.#

En aquest certificat es verificarà el compli-
ment de les mesures imposades i també l’a-
dequació de les instal·lacions i l’activitat als
requeriments legals aplicables i, específica-
ment, als fixats en el permís municipal d’o-
bertura. La presentació del certificat determi-
narà que podrà iniciar£-se el funcionament de
l’activitat.#

No obstant l’anterior, l’Ajuntament podrà
inspeccionar l’activitat i les instal·lacions, res-
pecte les quals s’hagin interposat denúncies
o bé quan per la seva naturalesa provoquin
molèsties per verificar el compliment de les
condicions imposades al permís municipal
d’obertura.#
Article 83#
Activitats de l’annex C d’aquesta ordenança#

Les activitats de l’annex C d’aquesta orde-
nança poden iniciar el seu funcionament, sen-
se necessitat de cap control inicial, una vegada
realitzada la comunicació prèvia i d’acord
amb l’establert als articles 62 i següents d’a-
questa ordenança.#

L’Administració, quan el funcionament de
l’activitat pugui produir molèsties o se’n deri-
vin disfuncions, requerirà al titular perquè les
esmeni, i cas que per la seva naturalesa sigui
una activitat subjecta a llicència municipal,

a més de requerir, a l’interessat, perquè pre-
senti la documentació adequada, podrà orde-
nar la suspensió de l’activitat fins que no s’a-
torgui la corresponent llicència municipal.#
Secció 5a. Disposicions comunes per a totes
les activitats#
Article 84#
Drets i Obligacions del titular de l’activitat#

1. El titular de l’activitat resta obligat a:#
a) Sotmetre l’activitat als controls previstos

dins del termini que correspongui.#
b) Facilitar l’accés del personal acreditat de

l’Ajuntament o d’entitats col·laboradores de
l’Administració, a les instal·lacions.#

c) Facilitar el muntatge de l’equip i instru-
ments que siguin necessàries per realitzar els
mesuraments, proves, assaigs i comprovacions
necessàries.#

d) Posar a disposició del personal acreditat
de l’Ajuntament o de l’entitat col·laboradora
de l’Administració, segons el cas, la informa-
ció, documentació, equips i elements que
siguin necessaris per dur a terme l’actuació
de control.#

e) Permetre al personal acreditat de l’Ajun-
tament o de l’entitat col·laboradora de l’Ad-
ministració, segons el cas, la pressa de mostres
suficients per a realitzar les analítiques i les
comprovacions.#

f) Permetre al personal acreditat de l’Ajun-
tament o de l’entitat col·laboradora de l’Ad-
ministració, segons el cas, la utilització dels
instruments i aparells que l’empresa utilitzi
amb fins d’autocontrol.#

Cas que el titular de l’activitat no permeti
l’accés a les seves instal·lacions, l’Adminis-
tració acordarà la seva execució forçosa i, si
escau, sol·licitarà autorització judicial.#

2. El titular o representant de l’activitat té
els drets següents:#

a) Estar present en totes les actuacions i
firmar l’acta i també pot fer constar les mani-
festacions que consideri oportunes.#

b) Rebre una mostra bessona per fer l’a-
nalítica de contrast quan sigui possible.#

c) Ser informat de les dades tècniques del
mostreig, la metodologia de mesurament, la
identificació del laboratori que ha de dur a
terme l’anàlisi i el sistema analític al qual s’ha
de sotmetre la mostra.#

d) Ser advertit de les apreciacions de risc
ambiental o incompliment forma que s’hagin
pogut detectar en el moment de realitzar el
control.#
Article 85#
Autorització municipal d’Entitats
Col·laboradores de l’Administració#

1. La Comissió de Govern de l’Ajuntament
resta facultada per a l’aprovació d’una regu-
lació dels requisits per a l’obtenció de l’au-
torització municipal d’Entitats Col·laboradores
de l’Administració, que en qualsevol cas
inclourà la verificació de la capacitat i la sufi-
ciència dels mitjans personals i materials, la
verificació de la independència i imparcialitat,
el sistema de seguiment i comprovació de la
seva actuació, les garanties i el termini de
vigència de les autoritzacions#

2. Mentre no s’aprovi la regulació esmen-

tada al paràgraf anterior, l’acreditació davant
la Generalitat de Catalunya com a Entitat
Col·laboradora de l’Administració serà sufi-
cient per realitzar els actes de control regulats
als articles 77.3 i 80.3 d’aquesta ordenança.#
Article 86#
Visites de comprovació de les instal·lacions
per part de les Entitats Col·laboradores
de l’Administració#

Quan les Entitats Col·laboradores de l’Ad-
ministració realitzin les visites de comprova-
ció en el seu àmbit d’actuació hauran d’in-
formar els serveis tècnics municipals per tal
que, si ho consideren adient, hi siguin presents
en la comprovació.#
CAPÍTOL III#
INSPECCIÓ MUNICIPAL#
Article 87#
Acció inspectora#

Totes les activitats regulades en aquesta
ordenança queden subjectes a l’acció inspec-
tora de l’Ajuntament, la qual es podrà dur a
terme, en qualsevol moment, sense perjudici
de les accions específiques de revisió i control
periòdic previstes en aquesta ordenança.#
Article 88#
Àmbit d’actuació de la Inspecció municipal
de les activitats#

L’actuació de la Inspecció municipal, abas-
ta les persones físiques i jurídiques, públiques
o privades dedicades a l’activitat objecte d’ins-
pecció, quan subjectes obligats o responsable
del compliment de les normes en matèria de
les activitats afectades. Aquesta activitat
s’exerceix mitjançant:#

a) Visita a l’empresa o establiment, prac-
ticant les mesures que s’escaiguin.#

b) Comprovació i investigació a les depen-
dències de l’Administració quan es tracti
d’examinar documentació relativa a qualsevol
de les activitats objecte de la present orde-
nança.#
Article 89#
Facultats dels Inspectors municipals
per al desenvolupament
de les seves competències#

En l’exercici de les seves funcions, els ins-
pectors que exerceixen les tasques inspectores
seran considerats agents de l’autoritat i són
autoritzats per:#

1. Accedir lliurement en qualsevol
moment i sense avís previ als establiments de
les empreses on es desenvolupa l’activitat i
per romandre£-hi.#

En realitzar una visita d’inspecció, hauran
de comunicar la seva presència a l’empresari
i al seu representant o a la persona inspec-
cionada, llevat que considerin que aquesta
comunicació pugui perjudicar l’èxit de les
seves funcions.#

2. Fer£-se acompanyar en les visites d’ins-
pecció pel titular de l’activitat o el seus repre-
sentants i pels tècnics de l’empresa o esta-
bliment o els habilitats oficialment que estimin
necessaris per al millor desenvolupament de
la funció inspectora.#

3. Procedir a practicar qualsevol diligència
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d’investigació, examen o prova que consideri
necessària per comprovar que s’observen
correctament les disposicions legals i regla-
mentàries.#

4. Practicar les medicions que resulten del
funcionament de les instal·lacions que inte-
gren l’activitat.#

5. Practicar les preses de mostres dels
agents contaminants que dimanen de l’ac-
tivitat.#

6. Assistir amb altres agents de l’autoritat
competent al precinte, tancament o a la clau-
sura d’instal·lacions o activitats.#

7. Requerir tota la informació, sol o davant
de testimonis, de l’empresari o del personal
de l’empresa que es jutgi necessària amb la
intenció d’aclarir els fets objecte de la ins-
pecció.#
Article 90#
Acreditació, deure de sigil i d’informació
als inspeccionats#

1. Les persones vinculades a l’Administra-
ció que realitzen les tasques inspectores, per
accedir als establiments o instal·lacions on
hagin d’exercir la seva tasca, acreditaran la
seva condició mitjançant un document lliurat
amb aquesta finalitat per l’Ajuntament.#

2. Els inspectors estan obligats a guardar
secret sobre els assumptes que coneguin per
raó de la seva funció.#

3. Els inspectors hauran d’observar en el
compliment de les seves obligacions la deguda
cortesia i, hauran de facilitar als inspeccionats
la informació que necessitin per tal de complir
amb la normativa vigent aplicable a les acti-
vitats i instal·lacions objecte de les inspec-
cions.#
TÍTOL IV#
RÈGIM SANCIONADOR#
CAPÍTOL I#
RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS#
Article 91#
Tipificació d’infraccions#

1. Constitueixen infraccions administrati-
ves susceptibles de sanció municipal les
accions i les omissions que contravenen a les
obligacions, deures, càrregues i prohibicions
que estableixen la LIIA i la present ordenança,
en tot allò que és relacionat amb les com-
petències i responsabilitats que aquestes nor-
mes atribueixen a l’Ajuntament.#

Seran responsables de les infraccions admi-
nistratives i destinataris de les sancions corres-
ponents, les persones físiques i jurídiques que
hagin participat en la comissió del fet infractor.#

2. No obstant la previsió del paràgraf ante-
rior, les conductes tipificades com a infracció
administrativa per les normes esmentades a
l’apartat 1, també podran ser sancionades per
la corporació municipal en aplicació d’altres
normes sectorials, llevat que s’apreciï identitat
de subjectes, fets i fonaments. En aquest darrer
supòsit, l’Ajuntament aplicarà el règim que
sancioni amb més intensitat, gravetat o seve-
ritat la conducta de què es tracti.#

Les activitats sotmeses al règim d’autorit-
zació ambiental també podran ser objecte de
sancions municipals, per aplicació d’altres

normes sectorials i, en el seu cas, per aplicació
de les ordenances i reglaments municipals,
sempre i quan les accions o omissions sus-
ceptibles de sanció incideixin en altres com-
petències o responsabilitats legals de la cor-
poració municipal.#

Amb caràcter general la vulneració de les
condicions imposades en l’autorització
ambiental, en la llicència ambiental, en la res-
ta de permisos municipals contemplats en
aquesta ordenança o directament per la nor-
mativa aplicable, podrà ser sancionada per
l’Ajuntament d’acord amb el que disposi la
legislació sectorial.#

3. En desplegament d’allò que preveu l’a-
partat 1, són infraccions administratives molt
greus les accions o les omissions següents:#

a) Ocultar dades o alterar les aportades a
l’expedient administratiu per a l’obtenció de
les llicències o els permisos municipals con-
templats en aquesta ordenança.#

b) Ocultar dades o alterar£-ne les aportades
als expedients de revisió o modificació de les
llicències i permisos municipals esmentats a
la lletra a).#

c) Falsejar els certificats tècnics que s’han
de presentar davant l’Ajuntament en els règims
de llicència ambiental o, en el seu cas, de
llicencia d’obertura d’establiments, o per a les
modificacions d’aquestes llicències o comu-
nicacions.#

d) Reincidir en infraccions greus.#
4. En desplegament d’allò que preveu el

punt 1, són infraccions administratives greus
les accions o les omissions següents:#

a) Exercir una activitat sotmesa a qualsevol
modalitat de llicència ambiental o dur a terme
un canvi substancial de la mateixa, sense dis-
posar de la llicència ambiental municipal.#

b) Exercir una activitat sotmesa a qualsevol
modalitat de llicència ambiental sense dispo-
sar de la verificació de l’actuació de control
inicial de caràcter general.#

c) Exercir qualsevol altra activitat que es
trobi dins l’àmbit d’aplicació de la present
ordenança diferent de la prevista a la lletra
a), sense haver obtingut prèviament la llicèn-
cia o el permís municipal procedent d’acord
amb la mateixa o sense haver dut a terme
la comunicació preceptiva prèvia si es trac-
tava, en aquest darrer supòsit, de les activitats
sotmeses a aquest règim.#

d) No efectuar la revisió periòdica de la
llicència ambiental en qualsevol de les seves
modalitats.#

e) No sotmetre l’activitat inclosa en el
règim de llicència ambiental als controls
periòdics preceptius.#

f) Obstaculitzar l’acció de control en rela-
ció a les activitats subjectes a qualsevol moda-
litat de permís o de llicència municipal de
les establertes en aquesta ordenança.#

g) Transmetre la llicència ambiental sense
comunicar£-ho a l’Ajuntament.#

h) Impedir, retardar o obstaculitzar els
actes d’inspecció ordenats per l’Ajuntament.#

i) No dur a terme les comunicacions pre-
ceptives a l’Ajuntament, exigides per l’auto-
rització ambiental, la llicencia ambiental o la
resta de llicències i permisos municipals con-

templats en aquesta ordenança.#
j) Reincidir en faltes lleus.#
5. En aplicació d’allò que disposa l’apartat

1, són infraccions administratives lleus les
accions o les omissions següents:#

a) No comunicar a l’Ajuntament els canvis
que puguin afectar les condicions de les lli-
cències i permisos municipals contemplats a
la present ordenança, o les característiques o
el funcionament de l’activitat, abans d’exer-
cir£-la.#

b) Incórrer en demora no justificada en l’a-
portació de documents sol·licitats per l’A-
juntament.#

c) No notificar a l’Ajuntament el canvi de
titularitat de les activitats sotmeses al règim
de permís municipal.#

d) No dur a terme les comunicacions als
serveis tècnics municipals relatives a les visites
de comprovació per part de les Entitats Col·la-
boradores de l’Administració.#

e) Incórrer en qualsevol altra acció o omis-
sió que infringeixi les determinacions de la
LIIA, de la normativa que la desplegui o com-
plementi, o de la present ordenança muni-
cipal.#

6. L’Ajuntament podrà instar de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya l’apli-
cació del règim sancionador establert a la LIIA,
en tots aquells supòsits en què la sanció de
les infraccions administratives detectades sigui
competència exclusiva de l’Administració
autonòmica. Als present efectes, l’Ajuntament
posarà en coneixement de l’Administració
ambiental de la Generalitat qualsevol acció
o omissió detectada susceptible de ser tipi-
ficada com a tal infracció administrativa.#

En els supòsits a què fa referència el paràgraf
anterior, l’Ajuntament podrà comparèixer en
l’expedient sancionador, fent valer la seva
condició d’interessat, si considera que la
infracció detectada pot incidir en el cercle
d’interessos o competències del municipi.#

7. L’Ajuntament podrà instar de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya la clau-
sura de les activitats sotmeses al règim d’au-
torització ambiental que s’exerceixin sense
aquesta autorització, o sense donar compli-
ment a qualsevol antre requisit legal o regla-
mentari de funcionament. A l’efecte, l’Ajun-
tament també podrà fer valer la seva condició
d’interessat.#
CAPÍTOL II#
EXERCICI DE LA POTESTAT SANCIONADORA
MUNICIPAL#
Article 92#
Potestat sancionadora i òrgans competents#

1. Correspon a l’Alcaldia la potestat d’in-
coar tots els expedients sancionadors i la de
sancionar les infraccions tipificades com a
greus o lleus. Al Ple li correspon de sancionar
les infraccions tipificades com a molt greus
i, en general, totes aquelles que, prescindint
de llur qualificació, puguin ser sancionades
amb multes de més de 6.000 EUR o 998.316
pessetes.#

2. La instrucció de l’expedient podrà
correspondre a:#

a) Funcionaris de l’Ajuntament.#
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b) Membres de la corporació diferents d’a-
quell que, si és el cas, sigui competent per
tal d’imposar la sanció corresponent.#

c) Funcionaris d’altres entitats locals en
funció d’assistència.#

d) Funcionaris de la Generalitat de Cata-
lunya, excepcionalment.#

3. Correspon a l’alcaldia exercir o impulsar
les accions previstes als articles 91.6, 91.7,
94 de la present ordenança.#

4. Quan les lleis atribueixin la competèn-
cia per tal d’imposar sancions ambientals o
d’altre ordre a una altra Administració Pública
i, alhora, atribueixin a l’Ajuntament compe-
tència per tal d’incoar i instruir l’expedient,
correspondrà a l’Alcaldia la formulació de la
proposta de resolució.#

5. L’Alcaldia i el Ple podran delegar les
seves competències en altres òrgans de la cor-
poració en els termes i condicions fixats per
la normativa de règim local i, si és el cas,
per la normativa bàsica sobre règim jurídic
de les administracions públiques.#
CAPÍTOL III#
SANCIONS, MESURES CAUTELARS I CLAUSURA
D’ACTIVITATS#
Article 93#
Import de les sancions#

1. Les infraccions administratives contem-
plades per aquesta ordenança poden ser
sancionades:#

a) Les lleus, amb multes de fins a 900 EUR
o 149.747 pessetes.#

b) Les greus, amb multes d’entre 900 EUR
o 149.747 pessetes i 6.000 EUR o 998.316
de pessetes.#

c) Les molt greus, amb multes d’entre
6.000 EUR o 998.316 pessetes i 90.000 EUR
o 14.974.740 pessetes.#

2. Sens perjudici d’allò que disposa l’ar-
ticle 94.1 de la present ordenança, quan la
imposició de les sancions establertes en aques-
ta ordenança obeeixi a la manca de títol habi-
litant municipal per tal de poder exercir l’ac-
tivitat, a la manca de comunicació prèvia i
preceptiva quan sigui el cas o l’incompliment
de qualsevol altre requisit normatiu necessari
per tal de poder posar en marxa o mantenir
el funcionament l’activitat de què es tracti,
la imposició de la sanció serà independent
de l’ordre de clausura de l’activitat dictada
per l’alcaldia, la qual es portarà a terme i es
mantindrà fins que els interessats no hagin
legalitzat la situació, si això es possible.
Aquesta mesura específica no tindrà caràcter
sancionador i serà la conseqüència necessària
del restabliment de la prohibició legal d’exer-
cir activitats sense títol idoni o sense subjec-
tar£-se als requisits determinats per la llei.#

3. L’Alcaldia o bé l’òrgan municipal en qui
delegui resta facultada per aprovar el desen-
volupament pormenoritzat del punt 1 d’aquest
article, ajustat a la tipificació d’infraccions de
l’article 91.#
Article 94#
Mesures cautelars específiques#

1. En el cas de les activitats que s’exer-
ceixin sense disposar de les llicències o per-
misos municipals que siguin preceptius, l’A-

juntament, si constata el risc d’una afecció
greu al medi ambient, la seguretat o la salut
de les persones, pot ordenar, en la tramitació
del procediment sancionador, la suspensió de
l’activitat fins que s’hagi obtingut el títol habi-
litant corresponent. Si el risc constatat es tra-
dueix en un perill imminent, la suspensió cau-
telar de l’activitat podrà ser acordada de forma
immediata i provisional, havent£-se de confir-
mar o aixecar la mesura adoptada un cop
escoltat el titular de l’activitat. Als anteriors
efectes, l’ordre de suspensió, sens perjudici
de ser immediatament executiva, vindrà
acompanyada de l’obertura d’un tràmit d’au-
diència i vista.#

2. Si es tracta d’una activitat que no disposa
d’autorització ambiental, l’Ajuntament podrà
instar de l’Administració ambiental de la
Generalitat l’adopció de la mesura cautelar
de suspensió. En qualsevol cas, l’Ajuntament
no serà responsable dels danys i perjudicis
que es puguin derivar de la no adopció, per
part de l’Administració ambiental de la Gene-
ralitat, de la mesura cautelar esmentada.#

3. En allò que no es previst en aquest article
seran d’aplicació les regles contingudes a l’ar-
ticle següent.#
Article 95#
Execució de mesures cautelars#

1. Un cop incoat l’expedient, l’Alcaldia
podrà adoptar, de forma motivada, les mesures
cautelars de caràcter provisional que assegurin
l’eficàcia de la resolució final que pugui recau-
re, incloent£-hi les previstes a l’article 53, apar-
tats 1 i 2 de la LIIA. En l’adopció d’aquestes
mesures es tindran presents les pautes
següents:#

a) L’existència d’elements de judici sufi-
cients que justifiquin la conveniència d’adop-
tar mesures provisionals.#

b) La idoneïtat i proporcionalitat de les
mesures provisionals adoptades envers als fets
i circumstàncies determinant de l’expedient
sancionador.#

c) L’adopció, d’entre totes les mesures idò-
nies possibles, d’aquelles que siguin menys
restrictives de la llibertat o patrimoni dels
afectats.#

d) L’omissió de mesures provisionals que
puguin causar perjudicis de reparació impos-
sible o difícil, així com d’aquelles altres que
portin aparellada la violació de drets emparats
per les lleis.#

2. Les mesures de caràcter provisional
podran consistir en les previstes als apartats
1 i 2 de l’article anterior i en la prestació de
fiances, així com en la retirada de productes
o en totes aquelles altres que es prevegin en
normes específiques o respecte de les quals
es posi en relleu llur idoneïtat i proporcio-
nalitat.#

3. Llevat de supòsits d’urgència qualificada
o quan pogués resultar frustrada la seva fina-
litat, aquestes mesures, degudament justifica-
des, s’imposaran prèvia audiència dels inte-
ressats i, seran executades de conformitat amb
allò que disposa el capítol V del títol VI de
la LPAC. En relació a la suspensió d’activitats,
caldrà estar a allò que disposa l’article ante-
rior.#

4. L’execució de les mesures de caràcter
provisional que, en el seu cas s’adoptin, es
compensarà, sempre que això sigui possible,
amb la sanció imposada.#

5. Les mesures cautelars de caràcter pro-
visional seran susceptibles de les accions i
recursos contemplats a l’ordenament jurídic.#

6. Les mesures provisionals podran ser
alçades o modificades durant la tramitació del
procediment, d’ofici o a instància de part, en
virtut de circumstàncies sobrevingudes o que
no hagin pogut ser preses en consideració en
el moment de l’adopció de la mesura pro-
visional de què es tracti.#

7. Les mesures provisionals s’extingiran
amb l’eficàcia de la resolució administrativa
que posi fi al procediment, sens perjudici de
mantenir£-se, si és el cas, la mesura autònoma
consistent en la clausura de les activitats man-
cades de títol habilitant o dels requisits legals
o reglamentaris de funcionament.#

8. Abans de la incoació del procediment
sancionador l’alcaldia, d’ofici o a instància de
part, en els casos d’urgència i per a la pro-
tecció provisional dels interessos implicats,
podrà adoptar les mesures corresponents en
els supòsits establerts a l’article anterior, o en
altres supòsits previstos de forma expressa en
una norma amb rang de llei. Aquestes mesures
provisionals hauran de ser confirmades, modi-
ficades o aixecades a través de la resolució
d’incoació de l’expedient, que haurà de dic-
tar£-se dins dels quinze dies hàbils següents
al de l’adopció de la mesura provisional de
què es tracti.#

En tot cas, les mesures provisionals a què
fa referència el paràgraf anterior quedaran sen-
se efecte si no s’inicia el procediment en el
termini abans indicat o quan la resolució d’in-
coació no contingui un pronunciament exprés
envers les mateixes.#
CAPÍTOL IV#
RÈGIM JURÍDIC#
Article 96#
Règim jurídic sancionador#

Les sancions establertes en la present dis-
posició general s’imposaran, quan escaigui,
d’acord amb el procediment previst per aques-
ta ordenança, amb subjecció plena a les deter-
minacions del Títol IX de la LPAC i del Capítol
VI del Títol II del ROAS. Serà d’aplicació
supletòria el procediment sancionador de
l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya.#
Article 97#
Col·laboració i responsabilitat de la tramitació#

1. En els termes que estableix l’article 4
de la LPAC, els òrgans i dependències admi-
nistratives de qualsevol de les administracions
públiques, facilitaran a l’instructor la docu-
mentació necessària, així com els mitjans per-
sonals i materials que requereixi el desenvo-
lupament de la activitat.#

2. L’instructor de l’expedient sancionador
serà responsable de la tramitació del proce-
diment, així com del compliment dels terminis
establerts en la present ordenança i en la resta
de normes d’aplicació.#
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Article 98#
Prescripció#

La prescripció de les infraccions i sancions
regulades a la present ordenança es regirà per
allò que disposa l’article 132 de la LPAC.#
Article 99#
Imposició de sancions#

1. A l’hora de determinar la sanció corres-
ponent, la corporació garantirà l’adequació
deguda entre la gravetat del fet constitutiu de
la infracció i la sanció aplicada, considerant£-se
especialment, de forma conjunta o separada,
els criteris següents:#

a) El benefici derivat de l’activitat infrac-
tora.#

b) La intencionalitat de la persona infrac-
tora.#

c) El grau de participació en el fet per títol
diferent al d’autor.#

d) La capacitat econòmica de la persona
infractora.#

e) La reincidència, en els termes previstos
a la LPAC.#

f) La naturalesa dels perjudicis produïts.#
2. En l’establiment de les sancions pecu-

niàries previstes en aquesta ordenança l’Ajun-
tament s’assegurarà de que la comissió de les
infraccions no resulti més beneficiosa per a
l’infractor que el compliment de les normes
infringides.#

3. Quan de la comissió d’una infracció se’n
derivi necessàriament la comissió d’una altra
o altres, s’imposarà únicament la sanció més
elevada de totes les que siguin susceptibles
d’aplicació.#
Article 100#
Apreciació de delicte o falta#

1. En cap cas podran sancionar£-se fets que
ho hagin estat prèviament en seu penal o
administrativa en aquells supòsits en què s’a-
preciï identitat del subjecte, dels fets i dels
fonaments de la sanció imposada. Existirà
identitat de fonaments quan aquests siguin els
interessos públics protegits pels diferents
règims sancionadors. En aplicació d’aquest
principi, l’administració municipal s’atindrà a
les regles següents:#

a) Si al llarg de la tramitació del proce-
diment sancionador s’apreciés que determi-
nats fets poden ser constitutius de delicte o
falta penal, l’instructor ho notificarà immedia-
tament a l’Alcaldia, la qual passarà el tant de
culpa al Ministeri Fiscal.#

b) Si com a conseqüència de l’actuació
prevista a la regla anterior, l’autoritat judicial
incoa el procediment penal que correspongui
i s’aprecia una identitat de subjecte, de fets
i de fonaments amb el procediment sancio-
nador que es tramita a l’Ajuntament, aquest
darrer serà immediatament suspès, fins que
hi hagi un pronunciament definitiu de la juris-
dicció penal. No obstant, es podran mantenir
les mesures cautelars adoptades i se’n podran
adoptar de noves, si això fos necessari, comu-
nicant tant les unes com les altres a l’autoritat
judicial que instrueixi el procediment penal.#

c) També es suspendrà la tramitació del
procediment sancionador si hom té noticia de
l’existència prèvia d’un procediment penal

amb què s’apreciï identitat de subjecte, de fets
i de fonaments, prèvia la comprovació d’a-
questa existència.#

d) En el cas que es dicti una resolució judi-
cial ferma que apreciï l’existència de delicte
o falta, sempre que hi hagi identitat de sub-
jecte, de fets i de fonaments, l’instructor pro-
posarà i l’Alcaldia resoldrà el sobreseïment de
l’expedient sancionador.#

e) En qualsevol cas, els fets declarats pro-
vats per una resolució judicial ferma vinculen
als òrgans municipals respecte dels procedi-
ments sancionadors que tramitin.#

f) Quan una infracció amb la qual s’apreciï
identitat de subjecte, de fets i de fonaments,
ja hagi estat objecte de sanció administrativa
ferma, l’instructor proposarà i l’Alcaldia resol-
drà el sobreseïment de l’expedient sanciona-
dor tramitat per l’ajuntament.#

g) Si en qualsevol moment de la tramitació
de l’expedient hom té notícia que s’està tra-
mitant un altre expedient sancionador admi-
nistratiu per infraccions en les quals s’aprecia
identitat de subjecte, de fets i de fonaments,
l’instructor proposarà a l’Alcaldia l’adopció de
les actuacions que pertoquin per als supòsits
de conflictes de competències.#

h) Quan la tramitació del procediment es
paralitzi com a conseqüència de l’examen dels
fets per l’òrgan judicial o per una altra Admi-
nistració pública, quedarà també en suspens
el termini de caducitat del propi expedient
sancionador.#

i) També l’òrgan competent podrà ajornar
la resolució del procediment si resulta acre-
ditada la tramitació d’un procediment pels
mateixos fets davant els òrgans comunitaris
europeus. La suspensió s’aixecarà quan
aquells hagin dictat resolució ferma.#

j) Si els òrgans comunitaris haguessin
imposat una sanció, caldrà que l’òrgan com-
petent per resoldre la tingui en compte a efec-
tes de graduar la que, en el seu cas, s’hagi
d’imposar, podent compensar£-la, sens perju-
dici de declarar la comissió de la infracció.#

2. El sobreseïment i l’arxiu de les actua-
cions per les causes enumerades anteriorment,
no impedirà l’adopció de l’ordre de clausura
de l’activitat si es dóna algun dels supòsits
establerts a l’article 93.2 d’aquests ordenança.#
CAPÍTOL V#
PROCEDIMENT SANCIONADOR#
Secció 1a. Iniciació del procediment#
Article 101#
Formes d’iniciació#

El procediment sancionador s’iniciarà per
providència de l’Alcaldia, bé sigui d’ofici o
com a conseqüència d’una petició raonada
d’altres òrgans o administracions, o per denún-
cia presentada per qualsevol persona.#
Article 102#
Període d’informació prèvia#

L’Alcaldia podrà disposar prèviament l’o-
bertura d’un període d’informació prèvia, per
tal d’esbrinar la realitat i abast dels fets denun-
ciats i la determinació de les persones que
apareguin com a presumptes responsables.#

Article 103#
Presa de mostres#

Si hi ha presa de mostres, les diligències
adreçades a l’esbrinament dels fets finalitzen
després que s’hagi practicat l’anàlisi inicial.
La sol·licitud de la pràctica d’anàlisi contra-
dictòria, com també, si escau, l’acord pel qual
es decideix la pràctica d’anàlisi diriment,
determinen la suspensió dels terminis de cadu-
citat fins al moment en què l’Ajuntament té
coneixement dels resultats; tot això sens per-
judici del que preveu aquesta ordenança en
seu de revisió i control periòdic.#
Article 104#
Iniciació#

La iniciació de l’expedient sancionador es
traslladarà a l’instructor, juntament amb les
actuacions que existeixen al respecte i serà
notificada en forma als interessats, a l’inculpat
i al denunciant, si és el cas.#
Secció 2a. Instrucció del procediment#
Article 105#
Instrucció i plec de càrrecs#

1. L’instructor practicarà d’ofici totes les
actuacions que consideri necessàries per a la
determinació dels fets produïts i dels seus res-
ponsables i, formularà a la vista de les actua-
cions practicades, el corresponent plec de
càrrecs.#

2. Quan de les actuacions practicades
resulti la presumpta comissió d’altres infrac-
cions no incloses en els fets que serviren de
base per a la resolució d’incoació de l’expe-
dient, o la presumpta responsabilitat de per-
sones diferents d’aquelles contra les quals s’a-
dreça inicialment l’expedient sancionador,
l’instructor ho comunicarà a l’òrgan que l’in-
coà, el qual resoldrà el que pertoqui.#

3. En qualsevol moment del procediment,
abans de la formulació de la proposta de reso-
lució, l’instructor pot proposar a l’Alcaldia, i
aquesta decidir per pròpia iniciativa, l’adopció
de mesures provisionals, així com l’ampliació
o l’aixecament de les adoptades prèviament.#

4. El plec de càrrecs, que serà individua-
litzat per a cada persona a la qual s’imputi
la comissió d’una o diverses infraccions, con-
tindrà les determinacions següents:#

a) Persona o entitat contra la qual s’adreça.#
b) Fets imputats.#
c) Infracció o infraccions de les quals els

fets puguin ser constitutius, amb indicació de
les normes que les tipifiquen.#

d) Sancions que són aplicables a les infrac-
cions indicades.#

e) Autoritat competent per a imposar les
sancions, amb indicació de la norma que li
atribueix la competència.#

f) Indicació i valoració, si escau, dels danys
i perjudicis ocasionats.#

5. Si de les actuacions practicades resulta
acreditada la inexistència d’infracció o de res-
ponsabilitat, l’instructor proposarà a l’alcaldia
l’arxiu de les actuacions per sobreseïment.
Quan la inexistència de responsabilitat afecti
només a alguna o algunes de les diverses per-
sones contra les quals s’adreça el procedi-
ment, el sobreseïment es disposarà només res-



¢Núm. 256 / Pàg. 70 26 / 10 / 1999BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA¢

¢#Administració Local#¢

pecte d’elles, continuant el procediment en
quant a la resta.#

6. La resolució per la qual es disposi el
sobreseïment es notificarà a tots els interessats
en el procediment i al denunciant.#

7. El plec de càrrecs es notificarà als inte-
ressats, concedint£-los un termini no inferior
a deu dies ni superior a quinze, comptadors
des de l’endemà d’haver rebut la notificació,
per tal que presentin les al·legacions, docu-
ments i justificants i proposin, alhora, les pro-
ves de què es pretenguin valer.#

8. Sens perjudici d’allò que disposen els
apartats anteriors, quan sigui el cas, l’instructor
s’haurà de pronunciar sobre la procedència
de dictar, amb caràcter autònom, l’ordre de
clausura en relació a les activitats mancades
de títol habilitant o de les condicions i requisits
necessaris per a funcionar.#

9. La notificació de la iniciació de l’expe-
dient sancionador i del plec de càrrecs podran
fer£-se conjuntament.#
Article 106#
Renúncia de l’infractor#

1. Si l’inculpat reconeix voluntàriament la
seva responsabilitat, es podrà resoldre el pro-
cediment amb la imposició de la sanció que
correspongui.#

2. El pagament voluntari per part de l’in-
culpat, en qualsevol moment anterior a la reso-
lució, podrà implicar igualment la finalització
del procediment, sens perjudici de la possi-
bilitat d’interposar els recursos que siguin pro-
cedents. En ambdós casos, s’imposarà a l’in-
fractor la sanció que correspongui en el seu
grau mínim, llevat del supòsit que el com-
pliment de la sanció resultés més beneficiós
per a l’infractor que el compliment de la nor-
ma infringida, supòsit en què no serà operativa
la regla anterior.#
Article 107#
Pràctica de la prova#

1. L’instructor resoldrà sobre l’admissió de
les proves proposades per l’interessat i orde-
narà la pràctica de les que consideri proce-
dents, les despeses de les quals seran sufra-
gades per qui les proposi.#

2. L’instructor només podrà declarar
improcedents aquelles proves que, per la seva
relació amb els fets, no puguin alterar la reso-
lució final a favor del presumpte responsable.
La declaració d’improcedència de la prova
haurà de ser motivada.#
Article 108#
Proposta de resolució#

1. Un cop transcorregut el termini previst
a l’article 105.7 anterior i practicades, si escau,
les proves que corresponguin, l’instructor for-
mularà la proposta de resolució que, en tot
cas, contindrà:#

a) Un resum de les actuacions practicades,
amb indicació de les mesures provisionals que
s’haguessin adoptat.#

b) Els fets que resultin provats amb la valo-
ració de les proves practicades.#

c) La infracció o infraccions de les quals
els fets siguin constitutius, amb indicació de
la norma jurídica que les tipifica.#

d) La persona o persones responsables de

cadascuna de les infraccions.#
e) La sanció o sancions concretes que l’ins-

tructor proposa en relació a cadascuna de les
infraccions i responsables amb indicació del
precepte jurídic que les estableix.#

f) Si escau, la declaració dels danys i per-
judicis produïts i les disposicions necessàries
en ordre a la seva reparació.#

2. En els apartats que corresponguin dintre
dels anteriors es farà menció de les al·lega-
cions formulades pels interessats i la valoració
al parer de l’instructor.#

3. Alternativament a la proposta de reso-
lució, en el cas que s’apreciïn en aquest
moment procedimental les circumstàncies a
què es refereix l’article 105.5, l’instructor ele-
varà a l’alcaldia la proposta de sobreseïment.#

4. La proposta de resolució, sigui quin sigui
el seu contingut, contindrà, quan sigui el cas,
el pronunciament autònom a què fa referència
l’article 105.8 d’aquesta ordenança.#
Article 109#
Tràmit d’audiència i elevació de la proposta
de resolució#

1. La proposta de resolució es notificarà
als interessats, concedint£-los un termini de 10
dies hàbils, comptadors des de l’endemà d’ha-
ver rebut la notificació, per tal que pugin for-
mular davant l’instructor de l’expedient les
al·legacions que considerin pertinents.#

2. Un cop finalitzat l’anterior termini, l’ins-
tructor elevarà l’expedient, amb la proposta
de resolució i les al·legacions formulades, a
l’òrgan competent per a resoldre.#
Secció 3a. Resolució del procediment#
Article 110#
Resolució#

1. L’òrgan competent dictarà la resolució
que correspongui, que serà motivada, i deci-
dirà sobre totes les qüestions que plantegin
els interessats i les que derivin de l’expedient.#

2. La resolució no es podrà basar en fets
diferents dels fixats a la proposta de resolució,
sens perjudici que s’efectuï una valoració jurí-
dica diferent.#

3. La resolució inclourà, en tot cas, les
determinacions següents:#

a) Els fets comesos.#
b) La persona o persones responsables.#
c) Valoració de les proves practicades.#
d) Les infraccions comeses.#
e) Les sancions concretes que s’imposen o

la declaració de no existència d’infracció o
responsabilitat.#

f) Si escau, les disposicions pertinents sobre
l’exigència de reposició de la situació alterada
i sobre el rescabalament dels danys i perjudicis
a la corporació, amb determinació del seu
import. En el cas que l’infractor hagi causat
danys o perjudicis a un tercer, la resolució
es limitarà a indicar al particular la jurisdicció
oportuna per accionar.#

g) La data o el termini de compliment de
la sanció i, en el seu cas, el termini de repo-
sició de la situació alterada o de la satisfacció
del rescabalament dels danys i perjudicis.#

4. Quan escaigui, la resolució vindrà
acompanyada de l’ordre de clausura de l’ac-
tivitat.#

5. El termini per dictar i notificar resolució
expressa serà de sis mesos comptadors des
de la data d’iniciació. La resolució serà noti-
ficada als interessats amb la indicació que fina-
litza la via administrativa i dels recursos que
es poden interposar.#
Article 111#
Efectes de la resolució#

La resolució serà immediatament executiva,
un cop notificada, sens perjudici que s’acordi
la suspensió, quan s’escaigui.#
Secció 4a. Procediment abreujat#
Article 112#
Procediment abreujat#

1. En el supòsit que l’Alcaldia consideri
que existeixen elements de judici suficients
per considerar que a la presumpta infracció
li correspondrà una sanció inferior a 600 EUR
o 99.832 pessetes, per instruir l’expedient san-
cionador es podrà seguir el procediment
abreujat regulat en aquest article.#

2. La providència d’iniciació ha d’advertir
del caràcter simplificat del procediment i, un
cop iniciat aquest, l’instructor pot procedir
directament a formular la proposta de reso-
lució, sense perjudici que pugui practicar d’o-
fici totes les actuacions que consideri neces-
sàries per a la determinació dels fets i la iden-
tificació de les persones responsables.#
DISPOSICIONS ADDICIONALS#
Primera#
Modificació automàtica dels preceptes
de l’ordenança#

Els preceptes d’aquesta ordenança que, per
raons sistemàtiques, reprodueixen aspectes de
la legislació estatal i autonòmica, s’entén que
són automàticament modificats, amb el mateix
sentit i abast, en el moment en què es pro-
dueixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.#
Segona#
Règims d’inspecció i sanció#

Els règims d’inspecció i sanció regulats en
aquesta ordenança s’apliquen sens perjudici
dels establerts per altres normes sectorials.#
Tercera#
Aplicació supletòria del reglament d’activitats,
molestes, insalubres, nocives i perilloses#

Sens perjudici d’allò que preveuen les dis-
posicions transitòries, no serà directament
aplicable el reglament d’activitats molestes,
insalubres, nocives i perilloses, aprovat pel
Decret 2414/1961, de 30 de novembre i les
normes estatals que el despleguen i comple-
menten. Tanmateix, totes aquestes disposi-
cions podran ser objecte d’aplicació supletòria
si es produeixen llacunes que no poden ser
integrades emprant les fonts de l’ordenament
jurídic europeu o de Catalunya que siguin
d’aplicació.#
Quarta#
Cooperació i assistència externa a les tasques
i responsabilitats municipals#

Quan en seu de control i inspecció l’A-
juntament no disposi dels mitjans tècnics sufi-
cients per tal de valorar la incidència ambien-
tal de les activitats, podrà encomanar o delegar
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aquestes actuacions al Consell Comarcal, d’a-
cord amb el que estableix la normativa de
règim local, i, subsidiàriament, a la Gene-
ralitat.#
Cinquena#
Autorització municipal per a la prestació
de serveis funeraris#

1. Les persones físiques i jurídiques que
vulguin prestar serveis funeraris hauran d’ob-
tenir una llicència municipal específica d’ac-
tivitats funeràries que integrarà, almenys, en
un únic acte, la llicència ambiental i l’auto-
rització o llicència per a la prestació de serveis
funeraris en el municipi.#

2. Si les activitats funeràries comporten la
instal·lació de forn crematori de restes huma-
nes o cadàvers, la llicència, en la seva vessant
ambiental, restarà sotmesa al règim previst per
a les activitats de l’annex II.1 de la LIIA. En
cas contrari, la llicència restarà subjecta al
règim previst per a les activitats de l’annex
A d’aquesta ordenança.#

3. Les referències que conté l’ordenança
municipal de serveis funeraris a la normativa
reguladora o al règim jurídic de les activitats
classificades com a molestes, insalubres, noci-
ves i perilloses, s’entendran fetes al règim jurí-
dic dimanant de la LIIA. En aquest mateix sen-
tit, la ”llicència d’obertura” contemplada a
l’ordenança municipal de serveis funeraris
integrarà les actuacions municipals de control
inicial de caràcter ambiental previstes en la
present ordenança.#

4. Sens perjudici del que disposen els apar-
tats anteriors, es manté la vigència plena de
l’ordenança municipal de serveis funeraris
aprovada definitivament per aquest Ajunta-
ment.#
Sisena#
Àmbits d’actuació al sistema de control
de l’Ajuntament i de les Entitats
Col·laboradores de l’Administració#

La Comissió Municipal de Govern de l’A-
juntament resta facultada per variar l’àmbit de
les competències municipals al sistema de
control de les activitats incloses als annexos
II.2 i III de la LIIA i a l’annex A d’aquesta
ordenança, a mesura que l’Ajuntament disposi
dels mitjans suficients per dur a terme el con-
trol en cadascun dels àmbits.#
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES#
Primera#
Activitats autoritzades abans de l’entrada
en vigor de la LIIA#

1. Les activitats autoritzades per l’Ajunta-
ment abans de l’1 de juliol de 1999, com-
preses en l’annex I de la LIIA, han de sol·licitar
la corresponent autorització ambiental de
l’Administració de la Generalitat abans de l’1
de gener del 2007. També l’han de sol·licitar
si abans d’aquest termini duen a terme un can-
vi substancial de l’activitat.#

2. Les activitats autoritzades per l’Ajunta-
ment abans de l’1 de juliol de 1999, com-
preses en l’annex II de la LIIA, han de sol·licitar
la corresponent llicència ambiental abans de
l’1 de gener del 2004.#

3. Les llicències concedides per l’Ajunta-

ment abans de l’1 de juliol de 1999, per les
activitats compreses en l’annex III de la LIIA
i als annexos A, B i C d’aquesta ordenança,
gaudeixen de vigència indefinida.#

4. Les previsions contingudes en els punt
anteriors d’aquesta Disposició Transitòria,
també seran d’aplicació a les activitats auto-
ritzades amb posterioritat al 30 de juny de
1999, d’acord amb el règim jurídic que la LIIA
ve a substituir, per aplicació del punt 1 de
la Disposició Transitòria Tercera d’aquesta
ordenança.#

5. Quan les autoritzacions o llicències
esmentades als paràgrafs anteriors fossin per
a usos o instal·lacions provisionals, ”a pre-
cari”, l’Ajuntament podrà en qualsevol
moment revocar£-les, i els usos i les instal·la-
cions hauràn de cessar o desmantellar£-se sense
dret a indemnització.#

6. Fins que no es produeixin les circums-
tàncies o arribin les dates indicades més
amunt, les activitats esmentades als apartats
1, 2, 3 i 4 que van ser autoritzades abans
d’entrar en vigor la LIIA, se seguiran regint
per la normativa sobre activitats molestes,
insalubres, nocives i perilloses o, si és el cas,
per la normativa sobre activitats no classifi-
cades substituïda per la LIIA.#
Segona#
Activitats existents mancades de títol habilitant#

1. Les activitats existents a l’entrada en
vigor de la LIIA compreses als annexos I i II
de la mateixa, quan no disposin de les auto-
ritzacions o llicències preceptives exigibles
d’acord amb la legislació ambiental o d’ac-
tivitats molestes, insalubres, nocives i perillo-
ses que la LIIA ve a substituir, hauran de sol·li-
citar la corresponent autorització o llicència
ambiental, segons el cas, abans de l’1 de juliol
de l’any 2000, en els termes previstos a la
LIIA.#

2. Les activitats existents a l’entrada en
vigor de la LIIA, compreses a l’annex III de
la mateixa o a l’annex A d’aquesta ordenança,
que no disposin de les preceptives llicències
municipals de conformitat amb la normativa
que la LIIA ve a substituir, hauran de presentar
una certificació emesa per facultatiu compe-
tent, acreeditativa que les instal·lacions i l’ac-
tivitat compleixen tots els requisits ambientals
exigibles, abans de l’1 de juliol del 2001 .#

3. Pel que fa a la resta d’activitats dels
annexos B i C d’aquesta ordenança el seu exer-
cici restarà supeditat al règim de comunicació
prèvia establert.#
Tercera#
Procediments en curs i clausura d’activitats#

1. Els procediments iniciats abans de l’1
de juliol de 1999, pendents de resolució abans
d’aquesta data, es sotmeten al procediment
i al règim jurídic vigent en el moment de la
presentació de la sol·licitud o de la incoació
d’ofici de l’expedient. Això no obstant, els hi
resultarà d’aplicació el sistema de revisió d’o-
fici i de recursos administratius establerts per
la Llei 4/1999, de modificació de la LPAC (Bo-
letín Oficial del Estado núm. 12, de 14 de
gener de 1999) i, si s’escau, intervindrà la
Ponència tècnica municipal amb la compo-

sició i règim de funcionament establerts en
aquesta ordenança.#

2. Les activitats que s’hagin posat en fun-
cionament a partir del 30 de juny de 1999
sense haver obtingut prèviament la preceptiva
autorització o llicència, seran sancionades de
conformitat amb les previsions d’aquesta orde-
nança, sens perjudici que puguin ser clausu-
rades pel mateix motiu.#

3. Fins a l’1 de juliol del 2000 les activitats
mancades d’autorització, llicència o títol habi-
litant municipal de caràcter preceptiu, exis-
tents en el moment d’entrar en vigor la LIIA,
podran ser clausurades per l’Ajuntament de
conformitat amb la normativa que la LIIA ve
a substituir. A partir de la data abans indicada,
la sanció de totes aquestes activitats s’haurà
d’acomodar a les previsions de la LIIA i d’a-
questa ordenança, sens perjudici que puguin
ser clausurades pel mateix motiu.#
Quarta#
Inici dels controls periòdics#

1. L’inici dels controls periòdics reglamen-
taris que s’estableixen en la LIIA, en relació
a les activitats existents i degudament lega-
litzades en el moment d’entrar en vigor de
la Llei esmentada, s’efectuarà atenent als cri-
teris d’antiguitat de les llicències ambientals
i, en el seu cas, al del termini transcorregut
des del darrer control ambiental efectuat en
compliment de la normativa sectorial vigent,
com segueix:#

a) Activitats de l’annex I i de l’annex II.1
de la LIIA, mitjançant resolució i d’acord amb
el procediment que determini la Generalitat
de Catalunya.#

b) En la resta d’activitats, mitjançant reso-
lució de l’Alcaldia, que ha de ser notificada
al titular de l’activitat.#

2. Les resolucions a què fa referència l’a-
partat anterior fixaran el termini màxim per
a realitzar el control, tot facilitant als interes-
sats les entitats de control habilitades per a
dur a terme la dita tasca.#
Cinquena#
Responsabilitat civil per danys al medi
ambient#

Mentre que per la Unió europea, l’Estat o
la Generalitat no es reguli amb caràcter gene-
ral el règim de responsabilitat civil per danys
al medi ambient, s’estarà a llò que pugui dis-
posar, amb el mateix caràcter, el Departament
de Medi Ambient de la Generalitat de Cata-
lunya en el marc de les previsions de la LIIA
i de la reglamentació que la desplegui o
complementi.#
Sisena#
Règim d’acords voluntaris#

Mentre per la Unió Europea no s’estableixi
el règim d’acords voluntaris en matèria de
medi ambient, l’aplicació dels mateixos es
durà a terme de tal manera que l’àmbit dels
acords es limiti a l’establiment de nivells d’e-
missió o altres prescripcions tècniques per a
aquelles matèries, substàncies o tècniques que
no en tinguin de fixats per la legislació vigent
o bé que en l’acord se n’estableixin de més
rigorosos.#
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Setena#
Règim de nivells d’emissió#

Mentre per la Unió Europea no s’estableixin
nivells d’emissió basats en les millors tècni-
ques disponibles, l’aplicació d’aquestes últi-
mes es durà a terme preferentment mitjançant
acords voluntaris, i quan aquests no es puguin
assolir, s’estarà a allò que pugui disposar el
Departament de Medi Ambient de la Gene-
ralitat a proposta de la ponència ambienta,
atenent a la viabilitat tècnica i econòmica de
les mesures i tècniques a adoptar o imposar.#
Vuitena#
Declaració d’impacte ambiental#

La formulació de la declaració d’impacte
ambiental que la legislació anterior a la LIIA
atribuïa a la Comissió Central d’Indústries i
Activitats Classificades, podrà ser instada
davant la ponència ambiental de la Generalitat
de Catalunya en els termes i condicions que
fixi la reglamentació autonòmica dictada en
desplegament de la LIIA.#
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA#

Resten derogades totes les altres disposi-
cions municipals d’igual o inferior rang que
s’oposin, contradiguin o resultin incompati-
bles amb aquesta ordenança.#
DISPOSICIÓ FINAL#

Aquesta ordenança entrarà en vigor als
quinze dies d’haver estat publicada al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i regirà
de forma indefinida fins a la seva derogació
o modificació.#
ANNEXOS#
CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS#
Annex 1#
Activitats subjectes al règim d’autorització
ambiental autonòmica i control ambiental#

Les indicades en l’Annex I del Decret
136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament general de desplegament de la
Llei 3/98, d’intervenció integral de l’Adminis-
tració ambiental.#
Annex 2#
Activitats subjectes al règim de llicència
ambiental municipal i control ambiental#

Les indicades en l’Annex II del Decret
136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament general de desplegament de la
Llei 3/98, d’intervenció integral de l’Adminis-
tració ambiental.#

Aquest annex es subdivideix en dos, segons
el grau d’incidència ambiental.#
Annex 3#
Activitats subjectes al règim de llicència
d’obertura municipal i control ambiental#

Les indicades en l’Annex III del Decret
136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament general de desplegament de la
Llei 3/98, d’intervenció integral de l’Adminis-
tració ambiental.#
Annex A#
Activitats subjectes a llicència d’obertura
i control municipal#

1.1. Activitats destinades a l’ensenyament,
amb superfície útil superior a 150 m2, afo-

rament superior a 25 persones o superior a
25 persones per hora i aula.#

1.2. Activitats destinades a oficines o simi-
lars de superfície útil superior a 150 m2.#

1.3. Activitats de caire cultural o religiós
de superfície útil superior a 150 m2.#

1.4. Activitats comercials de venda al
detall o de serveis assimilables de superfície
útil superior a 150 m2.#

1.5. Activitats de tipus sanitari£-assistencial
sense hospitalització, maquinaria productora
de Raigs X , taller de pròtesi i/o processos d’in-
tervenció quirúrgica, i amb una superfície útil
superior a 150 m2.#

1.6. Tallers de confecció, calçat, marroqui-
neria i similars, amb superfície útil superior
a 150 m2 i inferior o igual a 500 m2.#

1.8. Establiments de venda al detall o de
serveis assimilables, amb manipulació de pro-
ductes alimentaris.#

1.9. Centres de serveis funeraris.#
1.10. Fusteries, ebenisteries i similars amb

superfície superior a 150 m2 i inferior o igual
a 500 m2.#

1.11. Aparcaments i altres activitats no
incloses en els annexos d’aquesta reglamen-
tació.#
Annex B#
Activitats subjectes al règim de comunicació
o permís d’obertura municipal i control inicial#

1. Altres activitats:#
1.1. Activitats de tipus sanitari£-assistencial

sense hospitalització, maquinaria productora
de Raigs X , taller de pròtesi i/o processos d’in-
tervenció quirúrgica, i amb una superfície útil
inferior o igual a 150 m2.#

1.2. Activitats de caire cultural o religiós
de superfície útil inferior o igual a 150 m2.#

1.3. Tallers de confecció, calçat, marroqui-
neria i similars, amb superfície útil inferior o
igual a 150 m2.#

1.4. Fusteries, ebenisteries i similars amb
superfície inferior o igual a 150 m2.#

1.5. Instal·lacions destinades a la cria
intensiva que disposin de:#

£—Fins a 30 places d’aviram.#
£—Fins a 10 porcs d’engreix.#
£—Fins a 5 truges.#
£—Fins a 5 places de vacum de greix.#
£—Fins a 5 vacum de llet.#
£—Fins a 10 places d’oví i de cabrum.#
£—Fins a 5 places d’equí.#
£—Per qualsevol altre unitat ramadera no

especificada que el nombre de places sigui
menor o igual a 5.#

1.6. Centres i establiments que alberguen,
comercialitzen, tracten i reprodueixen animals
que no estan compresos en els anteriors
annexos, que no siguin perillosos i que són
inferior o igual a l’equivalent a 500 kg de pes
viu.#

1.7. Activitats relacionades amb la venda
d’animals de tot tipus.#

1.8. Activitats de comerç d’articles de
joieria.#
Annex C#
Activitats subjectes al règim de comunicació
o permís d’obertura municipal#

1. Altres activitats:#

1.1. Activitats comercials de venda al
detall o de serveis assimilables de superfície
útil inferior o igual a 150 m2.#

1.2. Activitats destinades a l’ensenyament,
amb superfície útil inferior o igual a 150 m2,
aforament inferior o igual a 25 persones o infe-
rior o igual a 25 persones per hora i aula.#

1.3. Activitats destinades a oficines o simi-
lars de superfície útil inferior o igual a 150
m2.#

1.4. Activitats considerades de tipus arte-
sanal.#

1.5. Les activitats no incloses en els altres
annexos i que estan dins dels supòsits d’ac-
tivitats de característiques innòcues i que es
troben dins dels següents paràmetres:#

£—Superfície útil inferior o igual a 150 m2,
incloent£-hi la zona de magatzem.#

£—Superfície màxima de magatzem de 50
m2.#

£—Potència mecànica màxima total de 1000
W ( 1,36 CV ).#

£—Potència mecànica màxima per màquina
de 500 W ( 0,68 CV ).#

£—Nombre màxim de màquines de 3 uni-
tats.#

£—Cabuda teórica màxima de 25 persones.#
Contra aquest acte administratiu, que és

definitiu en via administrativa, podeu inter-
posar, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació, recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.#

No obstant això, podreu interposar£-ne qual-
sevol altre si ho considereu convenient.#

La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.#

Sant Boi de Llobregat, 8 d’octubre de 1999.#
El Tinent d’Alcalde Ponent de Serveis

Interns, J.A. Tamayo Fernández.#
0299035566

A

Sant Cugat del Vallès#

EDICTE#
Referència: Expedient número: 95005/99.#
Estudi de Detall d’Ordenació Volumètrica

de l’immoble amb front als carrers Manel
Farrés, números 89£-93 i Pau Gargallo, núme-
ros 1£-5.#

Promoció: Barcino Promociones Residen-
ciales, S.A.#

Data aprovació inicial: 20 de setembre de
1999.#

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària del
dia 20 de setembre de 1999, va acordar apro-
var inicialment l’Estudi de Detall d’Ordenació
Volumètrica de l’immoble amb front als
carrers Manel Farrés, números 89£-93 i Pau
Gargallo, números 1£-5, de promoció de refe-
rència, en els mateixos termes del projecte
presentat, i sotmetre dit expedient a informa-
ció pública per termini de vint dies hàbils,
d’acord amb el que disposa l’article 66 i con-
cordants, del Text Refós de la Legislació vigent
a Catalunya en matèria urbanística, aprovat


