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CIRCULAR INTERNA 
 
nº ordre:  027/2005 ACTIVITATS  data: 25 de maig de 2005 
anul.la a: 
 

TEMA             MODIFICACIÓ DELS ANNEXOS DE L'OMAIIAA 

 

RÈGIM TRANSITORI: ACTIVITATS AMB CANVI D’ANNEX 
 
1. Activitats que a 28/4/05 tenien l’expedient de comunicació o de llicència municipal en tràmit: 

Les activitats subjectes al règim de comunicació amb tramitació iniciada i pendent de completar a les OACs (p. ex. 
pendents d’aportar documentació), segueixen tramitant-se com a pertanyents a l’annex III.3 o III.2 pel qual es va iniciar 
la seva tramitació. 

Les activitats subjectes al règim de llicència amb tramitació iniciada i pendent de completar als serveis tècnics 
municipals competents (annex III.1 o superiors), segueixen també tramitant-se com a pertanyents a l’annex pel qual es 
va iniciar la seva tramitació. 

 

2. Activitats que a 28/4/05 estaven en tràmit com a annex III.2 a una Entitat Ambiental Col.laboradora: 

Les activitats en tràmit de Certificació a una EAC i que ara han canviat d’annex estan en una de les situacions següents: 

2.1) Activitats que eren de l’annex III.2 i han passat al III.1 o al II.2: 

Les que estiguin en tràmit a les Entitats Ambientals Col·laboradores des d’abans del 29/4/05, hauran de seguir el seu 

tràmit com a annex III.2, i quan obtinguin la Certificació de l’EAC, presentaran la documentació corresponent a 

l’indicat annex al Registre del Sector d’Urbanisme. 
El tràmit municipal de l’expedient es farà al Departament de Llicències d’Activitats (Urbanisme), com a activitat de 

l’annex III.2, i s’enviarà el resultat al titular per correu, tornant l’expedient al districte que correspongui pel seu arxiu. 
Aquest procediment transitori estarà limitat en el temps d’acord a les normes següents: 
1. Les EACs hauran de verificar tots els expedients que tinguin encara en tràmit i iniciats abans del 29/4/05, i llistar la 

relació dels que han canviat de l’annex III.2 a l’annex III.1. 
2. Les EACs hauran de cursar l’anterior llistat via mail al Departament de Llicències d’Activitats (Urbanisme) fins al 

proper dia 10 de juny de 2005. 
3. Les activitats d’aquesta llista hauran de presentar-se a registre amb tota la documentació en un termini de 3 mesos 

des de la data d’aquesta circular.  
4. Les activitats que no compleixin les condicions citades, o que es presentin a registre fora del termini indicat, hauran 

de tramitar-se com a annex III.1 o II.2 segons ara els pertoqui. 
 

2.2) Activitats que eren de l'annex III.2 i han passat al III.3: 

1) Les EACs hauran de verificar tots els expedients que tinguin en tràmit i iniciats abans del 29/4/05, i llistar la relació 
dels casos que han canviat de l’annex III.2 a l’annex III.3. 

2) Les EACs han de notificar immediata i fefaentment a tots els titulars del llistat anterior que la intervenció en curs 
de l'EAC ha esdevingut innecessària.  

3) Les activitats d’aquesta llista hauran de presentar-se i tramitar-se com a annex III.3.  
4) No obstant, si ja tenen completada la documentació com a annex III.2, les OACs les admetran la documentació del 

III.2 (projecte visat amb o sense certificació EAC) i no els demanaran el canvi de carpeta ni omplir els fulls oficials 
corresponents a l’annex III.3 

José Luis
ANULADA4
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3. Activitats amb informació prèvia emesa segons la qual eren d’un annex i que ara son d’un d’altre: 

Sempre que no consti iniciada la tramitació, l’activitat es regirà per l’annex que ara li correspongui. 
 
Nota: Un cop finalitzats els tràmits de comunicació o llicència segons el règim transitori que s’indica, el règim posterior 

al que restarà sotmesa cada activitat serà el que li correspongui d’acord amb l’annex en que queda inclosa segons la 
modificació d’annexos aprovada. 
 
Barcelona 25 de maig de 2005 
 
Director d’Actuació Urbanística                                                                                             Cap del Departament  
                                                                                                                                    de Llicències d’Activitats 
      Miquel García i Sanjuan                                                                                               Joan Moya i Magrià 
 
 
 
 
 
 
Nota: L’original d’aquesta Circular resta, degudament signat, als nostres arxius. 
 

José Luis
ANULADA4
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