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CIRCULAR INTERNA 
 
 
nº ordre: 026/2005 ACTIVITATS  data: 18 de març de 2005 
anul.la a: 
 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
criteris d’adequació dels establiments de venda de productes 

pirotècnics. 
 
normativa de referència LLEI 3/1998, DE 27 DE FEBRER, DE LA INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 

L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL 

DECRET 136/1999, DE 18 DE MAIG, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT 
GENERAL DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 3/1998, DE 27 DE FEBRER, DE LA 
INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL, I 

S’ADAPTEN ELS SEUS ANNEXOS 

DECRET 143/2003, DE 10 DE JUNY, DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 136/1999, 
DE 18 DE MAIG, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT GENERAL DE 

DESPLEGAMENT DE LA LLEI 3/1998, DE 27 DE FEBRER, DE LA 
INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL, I SE 

N’ADAPTEN ELS SEUS ANNEXOS. 

ORDENANÇA MUNICIPAL D’ACTIVITATS I D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 
L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL DE BARCELONA 

 
altre normativa vinculada:   

 
 

 
 
El motiu de la present Circular és el d’establir els criteris que cal tenir en compte per a l’adequació als 

criteris continguts a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració 

ambiental i als decrets que la desenvolupen, per part de les activitats dedicades a la venda a la menuda de 
productes pirotècnics. 
 
Hem de començar dient que dita activitat no es troba explícitament assenyalada entre les descrites a 
l’annex I o a l’annex II.1 de la vigent Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’administració ambiental. No es troba definida al Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral 
de l’administració ambiental, i s’adapten els seus annexos. Tampoc està definida al Decret 143/2003, 
de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 

general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’administració ambiental, i se n’adapten els seus annexos. 
 
Atesa la mancança assenyalada, en el nostre criteri caldrà entendre que l’activitat de venda a la menuda 

de productes pirotècnics es troba inclosa entre les activitats del Grup 12.51 Qualsevol altra activitat o 
intal.lació amb incidència ambiental i que no estigui inclosa en l’annex I o en l’annex II.1, regulada a 
l’annex II.2 de l’anteriorment citada normativa, per raódel seu risc per a la seguretat de les persones. 
 
Una vegada determinat sota quin annex s’haurà de tramitar l’activitat genèrica de: “Venda a la menuda de 

productes pirotècnics”, anem a determinar quina és la tramitació que caldrà realitzar per a cada una de les 
diferents modalitats de venda. 
 
La venda d’aquest tipus de producte es realitza en dos tipus d’establiment: a) caseta instal.lada en espai 

obert o b) en local tancat. L’autorització per a la venda en la modalitat de local tancat, pot ésser per temps 
indefinit (locals de venda exclusiva) i per un període determinat (locals de venda de temporada, amb 
venda d’altres articles o productes la resta de l’any). 
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Les llicències per a la venda en caseta instala.lada en espai obert, seran tramitades com es fa fins al 
moment actual. 
 
Les llicències per a la venda en local tancat, sia qual sia la seva modalitat de venda, resten sotmeses al 
règim de llicència ambiental municipal, regulada a l’annex II.2 de l’Ordenança municipal d’activitats i 

d’intervenció integral de l’administració ambiental de Barcelona, i a l’ obtenció del preceptiu control 

inicial favorable de l’activitat. 
 
Els locals existents amb llicència municipal atorgada abans del dia 30 de juny de 1999, data de l’entrada 

en vigor de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, però sense la llicència ambiental municipal regulada a 
l’annex II.2 de l’OMAIIAA, hauran d’adequar la seva situació administrativa mitjançant una avaluació 

ambiental verificada. 
 
Un procediment equivalent han de seguir les activitats que varen iniciar la seva activitat desprès del 30 de 
juny de 1999, data d’entrada en vigor de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i que no disposin de llicència o 

aquells altres que demanin la seva primera instal.lació. Hauran d’iniciar la tramitació sol.licitant el 

certificat de compatibilitat amb el planejament urbanístic i, una vegada obtingut, demanar la llicència 
ambiental municipal d’acord amb les prescripcions assenyalades a la vigent Ordenança municipal 
d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental de Barcelona. 
 
Una vegada obtinguda la llicència ambiental municipal i pasat positivament el control inicial, els locals 
amb modalitat de venda per temps indefinit, hauran de realitzar els controls periòdics de la seva activitat 
amb la freqüència assenyala a la legislació que els sigui d’aplicació. Els que realitzen la seva activitat en 

la modalitat de venda de temporada, hauran de realitzar un control periòdic cada vegada que s’inicií una 

nova temporada. 
 
Barcelona 18 de març de 2005 
 
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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