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CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 036/2006 ACTIVITATS data: 10 de febrer de 2006 
aquesta circular anul.la a: Circular Interna núm. CI-12/02 de data 19 de juliol de 2002 

 
 

TEMA: TRAMITACIÓ 
règim previst per a les activitats a partir de l’entrada en vigor de la Llei 3/1998, 
de 27 de febrer de la intervenció integral de la administració ambiental (LIIAA). 

 
normativa de referència LLEI 3/1998, DE 27 DE FEBRER, DE LA INTERVENCIÓ INTE-

GRAL DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL. 
ORDENANÇA MUNICIPAL D’ACTIVITATS I D’INTERVENCIÓ 
INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL DE BARCE-
LONA 
DECRET 50/2005, DE 29 DE MARÇ, PEL QUAL ES DESPLEGA 
LA LLEI 4/2004, D’1 DE JULIOL, REGULADORA DEL PROCÉS 

D’ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS A LA LLEI 3/1998 DE 27 

DE FEBRER 
 
altre normativa vinculada: DECRET 2414/1961, DE 30 DE NOVEMBRE, PER QUAL 

S’APROVA EL REGLAMENT D’ACTIVITATS MOLESTES, IN-
SALUBRES, NOCIVES I PERILLOSES 

 

 
 
El motiu de la present Circular es el d’aclarir els criteris a tenir en compte al moment de determinar quin 

fora el règim aplicable a qualsevol activitat. La classificació s’efectuarà en funció dels criteris continguts 

als annexes de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental 

(LIIAA) i de l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambien-
tal de Barcelona (OMAIIAA). 
 
 
A.- Activitats incloses en els annexes I i II. 
 

Les activitats existents amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LIIAA hauran d’adequar-se a la 
mateixa mitjançant el procediment regulat en el Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es des-
plega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats a la 

Llei 3/1998, de 27 de febrer i recollit en les circulars núms. 34 i 35. 
 
 
B.- Activitats incloses en l’annex III 
 

1. Expedients iniciats i resolts amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LIIAA, que es troben pen-
dents de visita de comprovació. 
La tramitació d’aquests expedients resta subjecta al que disposa el Reglament d’activitats moles-
tes, insalubres, nocives i perilloses (RAMINP) i, per això, han d’ésser finalitzades pels Serveis 

tècnics municipals d’acord amb el que es disposa a l’article 34 del citat RAMINP: 
Malgrat això, els serveis tècnics municipals de cada Districte determinarà, al seu criteri, la manera 
de finalitzar administrativament l’expedient, es a dir, una vegada rebuda la certificació del tècnic 

director de la instal.lació i verificat el que manifesta en el seu contingut, poden procedir directa-
ment a l’arxiu de l’expedient, donant per finalitzada la seva tramitació, o poden procedir a realit-
zar la visita de comprovació, d’acord amb les determinacions del RAMINP. 
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2. Expedients iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LIIAA en els que, encara, no ha re-
caigut cap resolució. 
Aquests expedients hauran d’ésser resolts d’acord amb les disposicions contingudes en el RA-
MINP, La seva tramitació fora la ja descrita a l’apartat B.1 d’aquesta circular. 

 
 
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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