
 

  Sector d’Urbanisme i Infraestructures 
Direcció de Serveis d’Actuació 
Urbanística  
Departament de llicències d’activitats 
 
Avgda Diagonal, 240 2ª planta 
E-08018 BARCELONA 
Tel.  932 914 447 
Fax  932 914 452 

 

CIRCULAR INTERNA Pagina 1 de 2 Circular 034-2006 activitats.doc 

CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 034/2006 ACTIVITATS data: 10 de febrer de 2006 
aquesta circular anul.la a: 

 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
determinació de l’obligatorietat, per part de les UTVA, de fer-ne pro-
nunciaments. 

 
normativa de referència LLEI 4/2004, D’1 DE JULIOL, REGULADORA DEL PROCÉS 

D’ADECUACIÓ DE LES ACTIVITATS D’INCIDÈNCIA AMBI-
ENTAL AL QUE ESTABLEIX LA LLEI 3/1998, DE 27 DE FE-
BRER, DE LA INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 
L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL. 
DECRET 50/2005, DE 29 DE MARÇ, PEL QUAL ES DESPLEGA 
LA LLEI 4/2004, D’1 DE JULIOL, REGULADORA DEL PROCÉS 
D’ADECUACIÓ DE LES ACTIVITATS D’INCIDÈNCIA AMBI-
ENTAL AL QUE ESTABLEIX LA LLEI 3/1998, DE 27 DE FE-
BRER, I DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 220/2001, DE GESTIÓ 
DE LES DEJECCIONS RAMADERES. 
ORDRE PRE/337/2005, DE 14 DE JULIOL, REGULADORA DEL 
CONTINGUT, EL FORMAT I EL SUPORT INFORMÀTIC DE 
L’INFORME DE VERIFICASCIÓ DE LES EVALUACIONS AM-
BIENTALS I DE L’INFORME DE VERIFICACIÓ DEL DOCU-
MENT D’AVALUACIÓ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ 

D’INCENDIS. 
 
altre normativa vinculada:   
 

 
 
El motiu de la present Circular es el de fixar els motius per els que, les Unitats tècniques de verificació 
ambiental, tenen l’obligació de fer un pronunciament en els informes de verificació que tanquen les seves 

actuacions. 
 
Passem a transcriure literalment l’acord pres per la Ponència ambiental municipal, en la seva sessió cele-
brada el proppassat dia 19 de gener de 2006, que ha estat signat per la seva presidenta. 
 
 
 
Ricard Alsina i Donadeu, secretari de la Ponència ambiental municipal de l’Ajuntament de Barcelona 
 
 
CERTIFICO: 
 
 
Que la Ponència ambiental, en la sessió celebrada el dia 19 de gener de 2006, en exercici de les funcions 
atribuïdes per la norma segona de l’annex del Decret de l’Alcaldia de 9 de setembre de 2002, va aprovar 

el text que es transcriu a continuació relatiu a la necessitat de que les UTVA indiquin en totes les verifi-
cacions ambientals l’existència o no de deficiències: 
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“El Decret 50/2005 de desplegament de la Llei 4/2004 reguladora del procés d’adequació de les 

activitats existents a la Llei 3/1998 (LIIA), estableix al seu article 10.2 que “en cas que l’informe 

de verificació demostri que l’activitat presenta incompliments de les determinacions ambientals 
exigibles i estimi que els incompliments son esmenables, cal que el titular de l’activitat sol.liciti 
una exempció temporal dels límits d’emissió i adjunti un programa de correcció dels incompli-
ments, d’acord amb el que s’estableix a la disposició transitòria tercera del Decret 136/1999, de 

18 de maig” 
 
Per tal de poder aplicar aquest article és necessari que en la verificació s’indiqui l’existència o no 

de deficiències i en cas que es detectin incompliments com a la verificació de referència, es con-
creti si aquests són esmenables i de ser així s’indiqui al sol.licitant que cal que demani una 
exempció temporal dels límits d’emissió i que presenti un programa de correcció dels incompli-
ments, no sent suficient la mera indicació de l’existència de deficiències. 
 
Així mateix recordem que el contingut i format de la verificació tenen la seva regulació en l’Ordre 

de presidència 337/2005 de 14 de juliol”. 
 
Barcelona, 23 de gener de 2006 
 
I perquè així consti, i als efectes adients, signo aquest certificat. 
 
 
En primer lloc posem al seu coneixement que l’original del present certificat resta, degudament, signat a 
la secretaria de la Ponència ambiental municipal d’aquest Ajuntament. 
 
També hem d’assenyalar que, es criteri d’aquest Ajuntament el que, les motivacions exposades són extra-
polables al document d’avaluació en matèria de prevenció d’incendis. 
 
Per altra banda s’ha d’assenyalar que no n’hi ha prou amb l’advertiment al titular que cal que sol.liciti una 

exempció temporal dels límits d’emissió a l’atmosfera i/o per la implementació de les mesures de protec-
ció contra incendis i adjunti un programa de correcció dels incompliments documentat, si escau, en forma 
de projecte amb la justificació de la seva suficiència, sinó que cal indicar que aquests documents es lliura-
ran a la pròpia UTVA, que s’haurà de pronunciar, sobre la seva suficiència i idoneïtat, abans de procedir a 
la presentació de l’avaluació ambiental verificada al Registre d’entrada de l’Ajuntament. Només, si es 

procedeix d’aquesta forma, te sentit el tràmit abreujat que estableix el Decret 50/2005 que sotmet la ava-
luació ambiental verificada a la Ponència ambiental municipal per a que redacti la proposta de resolució, 
sense que, prèviament, s’hagi d’haver evacuat necessàriament cap informe tècnic municipal sobre 

l’impacte de l’activitat en el medi, sobre la seva seguretat o sobre la salut de les persones. 
 
Finalment cal aclarir que la frase següent: “...... i en cas de es detectin incompliments com a la verificació 

de referència..... “ del paràgraf segon del text entre cometes del certificat, ha estat extreta de les plantilles 

preparades per procedir a la devolució de les verificacions sense que hagi estat fet pronunciament. 
 
 
Barcelona, 10 de febrer de 2006 
 
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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