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CIRCULAR INTERNA 
 
 
 
nº ordre: 018/2004 ACTIVITATS  data: 21 de juny de 2004 
anul.la a: 
 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
procediment per a la tramitació de les transmissions de llicències 
d’activitats. 
 
normativa de referència: DECRET D’ALCALDIA 
 
altre normativa vinculada: REGLAMENT D’OBRES, ACTIVITATS I SERVEIS DELS ENS LOCALS. 
 

 
El motiu de la present Circular es per aclarir el procediment ha aplicar per tal de tramitar les 
transmissions de les llicències d’activitats. 
 
 
L’Alcaldia, amb data 21 de juliol de 2000, aprova el procediment per a la tramitació de les transmissions 
de les llicències d’activitats mitjançant el següent Edicte que passem a transcriure literalment: 
 
 
Decret. Vistos el present expedient i l'informe de la Direcció de Serveis d'Organització i, en ús de les 
facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 21 de la Llei reguladora de les bases de règim local i 
l'article 13 de la Carta Municipal, disposo: 
 
Aprovar el Procediment per a la tramitació de les transmissions de llicències d'activitats que consta en el 
document annex. 
 
Barcelona, 21 de juliol de 2000. L'alcalde, Joan Clos i Matheu. 
 
Annex 
 
 
1. ANTECEDENTS 
 
Per acord de la Comissió de Govern, de 27 de maig de 1987, va ser aprovada la Transferència núm. 15 
"Intervenció municipal de les activitats industrials, comercials, recreatives i de serveis", mitjançant la 
qual es transferia als Districtes la intervenció municipal de totes les instal·lacions i activitats industrials, 
comercials, recreatives i de servei sotmeses a llicència, exceptuant les que poguessin implicar riscos per a 
la ciutat. 
Dintre de les funcions decisòries transferides al Districte, estaven inclosos els canvis de titularitat, de les 
llicències o autoritzacions, concernents a les matèries esmentades. 
El procediment que se segueix actualment per als canvis de titularitat té un circuit complex tant pel que fa 
a la documentació exigida al ciutadà com per a la generada per l'Ajuntament mateix. 
L'objecte del present document és desenvolupar un procediment que simplifiqui el circuit actualment 
establert, amb l'objectiu de millorar l'atenció al ciutadà i la productivitat del Servei de Llicències. 
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2. PROCEDIMENT 
 
2.1. Objecte 
L'objecte del present document és desenvolupar un procediment que simplifiqui el circuit actualment 
establert, amb l'objectiu de millorar l'atenció al ciutadà i la productivitat dels Serveis de Llicències, 
simplificant la documentació exigida al ciutadà i la generada per l'Ajuntament mateix. 
 
2.2. Model d'actuació 
Per part del taulell d'informació (OAC) es lliura l'imprès "TLA", comunicació de transmissió de llicència 
d'activitat, a signar pel cedent i cessionari. (S'admetrà la signatura d'un dels dos amb la fotocòpia dels 
carnets d'identitat d'ambdós). 
És recomanable que els interessats comprovin les condicions d'atorgament de la llicència, així com la 
verificació que l'antic titular està al corrent de les seves obligacions tributàries amb la hisenda municipal. 
Els interessats lliuren a l'OAC (Registre General) l'imprès "TLA" emplenat, adjuntant-hi fotocòpies dels 
seus DNI o equivalent, així com la documentació justificativa de la transmissió en el cas que la 
comunicació inclogui circumstàncies que determinin la impossibilitat de signatura dels titulars, per a una 
identificació més precisa de les persones (en transmissions mortis causa, subhastes, altres). 
L'OAC comprova que la documentació lliurada coincideixi amb les dades dels titulars que figuren a 
l'imprès "TLA" i la remet al Servei de Llicències. 
El servei de llicències comprova les possibles particularitats següents: 
- Que no sigui una llicència condicionada al seu titular. 
- Que no sigui llicència subjecta a limitacions quantitatives. 
- Que no sigui un local propietat municipal. 
- Altres particularitats. 
Si cap d'aquests casos es produeix, el Servei de Llicències introdueix el canvi de titularitat a l'aplicació 
informàtica, i s'arxiva l'imprès a l'expedient de concessió de la llicència (via ràpida). 
Els canvis de titularitat produïts es remeten al Servei d'Inspecció, a la Guàrdia Urbana i a l'IMH, el qual 
notifica, si s'escau, els deutes pendents al nou titular. 
En cas que es tracti d'un canvi de titularitat que inclogui alguna de les particularitats anteriorment 
establertes, el Servei de Llicències determinarà la procedència o no de la transmissió de la llicència (via 
excepció). 
Si no es detecta cap fet que determini la no procedència de la transmissió, s'introdueix el canvi de 
titularitat a l'aplicació informàtica, i s'arxiva l'imprès a l'expedient de concessió de la llicència. 
En cas contrari s'incoa expedient administratiu. El Servei de Llicències redactarà informe on establirà les 
causes que determinin la no procedència del canvi de titularitat, i ho comunicarà a la Guàrdia Urbana i al 
Servei d'Inspecció. El secretari tècnic jurídic de Districte o d'Urbanisme el notificarà als interessats. 
Si el titular anterior ha fet algun canvi respecte a l'activitat per a la qual es va concedir la llicència, 
aquesta activitat estarà subjecta a una legalització sempre i quan s'ajusti a la legislació vigent. El nou 
titular se subroga en els mateixos drets i deures derivats de la llicència o activitat. 
 
2.3. Adequacions de l'aplicació al procediment proposat 
Caldrà adequar l'aplicació informàtica de llicències a la doble via: 
- Sense particularitats (via ràpida): tant sols es canvien les dades del titular a l'aplicació. No es generen 
documents, ni hi ha circuits de signatures. 
- Amb particularitats (via excepció): estudia la procedència o no de la transmissió.  

- Si és procedent, es canvien les dades del titular a l'aplicació. No es generen documents, ni 
existeix circuit de signatures. 
- Si no és procedent, s'incoa expedient i es redacta informe relatiu a la no procedència. El secretari 
tècnic jurídic ho notifica al ciutadà. (És la tramitació actual). 

 
 
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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