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CIRCULAR INTERNA 
 
 
nº ordre: 030/2005 ACTIVITATS  data: 20 de juny de 2005 
anul.la a: 
 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
documentació annexa a una llicència ambiental. 
 
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 el d’aclarir la documentació que ha d’ésser lliurada al titular de qualse-
vol activitat que, d’acord amb les prescripcions de l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció 
integral de l’administració ambiental de Barcelona, es trobi subjecta al règim de la llicència municipal 

d’obertura d’establiment, regulada a l’annex III.1 de la citada Ordenança, o subjecta al règim de llicència 

o d’autorització ambientals, regulades als anexxes II.1 i II.2. 
 
Entre d’altres documents, s’han d’entregar al titular un exemplar de la memòria tècnica i els plànols i de 

qualsevol memòria complementària i els seus plànols annexes que haguin estat utilitzats com a base per 
emetre el pronunciament favorable. D’aquesta documentació s’haurà de retirar qualsevol part que, durant 

la tramitació de la llicència, hagi estat anul.lada. 
 
L’exemplar que sia entregat al titular haurà d’ésser validat amb el segell de “Exemplar informat favora-
blement” o altre segell adoptat pel Districte corresponent. El citat segell s’haurà de posar a tots els plà-
nols, els aportats amb la sol.licitud i les possibles incorporacions com a documentació complementària. A 
totes les pàgines de la memòria tècnica i de les possibles memories complementàries, s’haurà de posar el 

segell de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
S’haurà de tenir especial cura de no segellar ni entregar al titular, en cap cas, els jocs de memòria tècnica i 

plànols utilitzats pel Servei de prevenció, extinció d’incendis i salvaments que aquest retorna juntament 
amb el seu informe i que han de trobar-se validats amb el segell de: “Document utilitzat per a l’informe” 

que haurà de formar part, ineludiblement, de l’exemplar que resti a l’expedient municipal com documen-
tació de llicència. 
 
Tantmaix s’haurà de verificar que si han estat introduides modificacions en la documentació presentada 

com a conseqüència de requeriments fets pel Servei de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, situa-
ció que reflecteixen al seu informe, s’haurà de requerir, al tècnic autor del projecte, per tal procedeixi 

modificar, també, les dues còpies que resten a l’expedient. 
 
Qualsevol modificació introduida a la documentació amb les notes de “Val esmena”, o similars, haurà 

d’ésser signada pel tècnic autor del projecte i datada. Es responsabilitat dels tècnics municipals vetllar per 
l’estricte compliment d’aquest requisit atès que s’ha tingut coneixement de la manipulació fraudulenta 

dels plànols des del moment d’ésser lliurats per l’Ajuntament fins al moment de demanar el control inici-
al. 
 
Barcelona, 20 de juny 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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