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CIRCULAR INTERNA 
 
 
 
nº ordre: 002/2004 ACTIVITATS  data: 20 de gener de 2004 
anul.la a: 
 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 

activitats en sòls afectats per sistemes (clau 5;clau 6;clau 7;clau 27 del 
PGM) i activitats en sòls qualificats com “zona de renovació urbana en 

transformació d’ús”( clau 17/5;clau 17/6; clau 17/7 del PGM) 
 
normativa de referència:  LLEI D’URBANISME DE CATALUNYA   
 
altre normativa vinculada:  NORMES URBANISTIQUES DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ 
 
 
El motiu de la present Circular es aclarir aspectes de la tramitació de les llicències per les activitats que 
tenen la consideració de provisionals així com el procediment adequat en base a la Llei d’Urbanisme, les 

Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità i la Carta Municipal. 
 
 
 

activitats en sòls afectats per sistemes (clau 5;clau 6;clau 7;clau 27 del 
PGM) 
 
 
ACTIVITATS EXISTENTS EN EDIFICIS FORA D’ORDENACIÓ  
 
1.  Activitats autoritzables. 
Només es poden mantenir les activitats existents amb les obres admeses a la circular EDIFICACIO 001/04 que en cap 
cas comportaran un increment del valor d’expropiació. 
 
2. Procediment per la tramitació 
En aquest cas, atenent a que sempre estaran vinculats a l’ús existent, el tràmit serà stàndard sense requerir de cap 

documentació específica complementària. Únicament s’haurà d’incorporar al decret de concessió l’advertiment de 

que l’autorització en cap cas comportara l’augment del valor d’expropiació. 
 
NOVES ACTIVITATS EN EDIFICIS EXISTENTS FORA D’ORDENACIÓ I EN TERRENYS 

AFECTATS PER SISTEMES 
 
1. Activitats autoritzables 
S’admeten les següents activitats: magatzems o dipòsits de mercaderies o bens mobles; prestació de serveis 
particulars al ciutadà (inclou l’ús educatiu); activitats del sector primari; comerç relacionat amb el sector primari; 

activitats d’oci, esportives recreatives i culturals (art.53.3 Llei Urb.). 
No s’admeten les noves activitats de caràcter industrial (excloent l’aparcament i similars) i el residencial (incloent 

l’habitatge) (art.53.5 Llei Urb.).  
En qualificacions de xarxa viària bàsica (clau 5) i d’equipament (clau 7) s’admeten també noves activitats industrials 

de categoria igual o inferior a les existents (DT 10 NNUU). 
En cap cas generaràn dret a percebre indemnització. 
Als terrenys afectats de Parc Forestal no s’admetran les activitats que directa o indirectament puguin produir la 
destrucció, deteriorament o desfiguració de les espècies forestals existents (art. 210 NNUU PGM) 
 
 
 
2. Procediment per la tramitació 
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En les activitats incloses en els annexes III.2 i III.3 de la OMAIIAA, serà necessari un acta notarial de renúncia a 
indemnització en cas d’expropiació i constarà com a informació del comunicat (d’acord amb el model que ja es ve 

utilitzant des de l’aplicació de la OMAIIAA). 
En les activitats incloses en els annexes I, II i III.1 de la OMAIIAA, cal acollir-se a l’art. 54 Llei Urb. i per tant, en 

tots els casos, necessita d’un període d’informació pública de 20 dies i d’un informe vinculant de la Comissió 

Territorial d’Urbanisme (que en el nostre cas i d’acord amb la Carta de Barcelona es substitueix per un informe 
vinculant que ha de tramitar el Sector i que signa el Primer Tinent d’Alcalde per delegació de l’Alcalde). El Decret de 

la concessió de la llicència incorporarà unes condicions específiques que es fixaran en l’informe del Sector. En aquest 

cas cal inscriure al registre la condició d’acceptació de cessar l’activitat i desmontar o enderrocar les instal·lacions 

amb una renúncia específica a rebre cap tipus d’indemnització. 
Als terrenys afectats de Parc Forestal s’ha de tramitar un Pla Especial (art. 210 NNUU PGM) 
 
 
 
activitats en sòls qualificats com “zona de renovació urbana en 

transformació d’ús”( clau 17/5;clau 17/6; clau 17/7 del PGM) 
 
 
A. SOLICITANT:  el mateix propietari o titular del dret d’ocupació en el moment de 

l’aprovació definitiva del PGM (1976) 
 
1. Activitats autoritzables  
 
Continuar amb l’activitat existent i si es trasllada, activitat de magatzematge per a la venda o distribució (art.368 

NNUU). 
S’admet l’ampliació de superfície i l’ampliació de potència si no es contradictori amb la regulació anterior al PGM 
(1976) (disp. trans. novena NNUU).  
 
2. Procediment per la tramitació 
 
Tràmit normal sense cap tipus de renúncia 
 
B. SOLICITANT:  altre propietari o titular del dret d’ocupació en el moment de l’aprovació 

definitiva del PGM (1976) 
 
1. Activitats  autoritzables 
 
El mateix règim i condicions que en les activitats en edificis afectats per sistemes.  
 
2. Procediment per la tramitació 
 
El mateix règim i condicions que en les activitats en edificis afectats per sistemes.  
 
 
 
 
 
Nota: Aquesta circular serà d’aplicació a partir de la data d’avui 
 
 
 
Director d’Actuació Urbanística    Cap del Departament  
       de Llicències d’Activitats 
 
 
 
Antoni Sorolla i Edo     Joan Moya i Magrià 
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