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CIRCULAR INTERNA 
 
 
 
nº ordre: 011/2004 ACTIVITATS  data: 17 de maig de 2004 
anul.la a: 
 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
tramitació de les sol.licituds de llicència i autorització ambientals i dels 
certificats de compatibilitat urbanística 
 
normativa de referència: ORDENANÇA MUNICIPAL D’ACTIVITATS I D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 

L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL DE BARCELONA  
 
altre normativa vinculada:  
 

 
El motiu de la present Circular es aclarir el procediment de tramitació de les sol·licituds de llicència i 
autorització ambientals regulades per l’Annex II de l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció 

integral de l’administració ambiental de Barcelona. 
 
El punt 1 de l’article 33.Certificació de compatibilitat amb el planejament urbanístic, del Títol II de la 

citada Ordenança, textualment diu: L’obtenció de la certificació de compatibilitat urbanística del projecte 

amb el planejament urbanístic en vigor és un requisit previ a la sol.licitud de la llicència ambiental 
municipal. 
 
Per la seva part, l’article 36.Sol.licitud de la llicència ambiental municipal, al seu punt d) assenyala, com 
documentació que preceptivament a d’acompanyar la sol.licitud de llicència ambiental: Certificació de 
compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic, lliurat per l’Ajuntament d’acord amb allò que 
preveu l’article 35 d’aquesta Ordenança.. 
 
Entenem queda clarament definit que l’obtenció de la certificació de compatibilitat urbanística es requisit 

previ a la sol.licitud de llicència ambiental municipal a la que haurà d’acompanyar preceptivament com a 
documentació exigible. 
 
Comprovada la mancança de la certificació de compatibilitat urbanística i en compliment del que és 
disposa a l’article 48. Esmena de la sol.licitud, l’Ajuntament ha de comunicar al sol.licitant dita mancança 

per tal sia aportada amb l’advertiment que, de no fer-ho dins els terminis fixats, es tindrà per desistit de la 
seva petició. 
 
Posem al seu coneixement que les certificacions de compatibilitat urbanística que hagin estat demanades i 
malgrat haver comunicat a l’interessat que pot recollir-les, per procedir a la seva unió a la resta de la 
documentació necessària per acompanyar la seva sol.licitud de llicència, no ho hagi fet, seran trameses al 
Districte corresponent per que procedeixi a la seva unió, d’ofici, a la resta de la documentació. 
 
Finalment cal dir que la Ponència Ambiental Municipal procedirà a retornar sense informar qualsevol 
expedient tramès mancat del certificat de compatibilitat urbanística o de la còpia de la sol.licitud de la 
certificació i de la documentació adjuntada en la qual figuri la data de presentació al Registre General, cas 
d’haver-se esgotat el termini establert per que l’Ajuntament lliuri la certificació. 
 
Director d’Actuació Urbanística Cap del Departament  
 
 de Llicències d’Activitats 
Miquel García Sanjuan Joan Moya i Magrià 
 
Nota: L’original d’aquesta Circular resta, degudament signat, als nostres arxius. 
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