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CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 046/2006 ACTIVITATS data: 27 de juliol de 2006 
aquesta circular anul·la a: 

 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
aclariments a la tramitació dels controls inicials i periòdics de les ac-
tivitats. 

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. 

 
altre normativa vinculada:  
 

 
El motiu de la present Circular es per aclarir quina és la tramitació que ha d’ésser realitzada pels Serveis 

tècnics municipals dels Districtes, referida als controls tant l’inicial com els periòdics de les activitats 

sotmeses a l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental 

de Barcelona. 
 
Per la seva part, la Ponència ambiental municipal, en sessió celebrada el proppassat dia 29 de juny de 
2006, entre d’altres va acordar el procedir a recordar quina es la tramitació que s’ha de donar als diferents 

tipus de control en funció de l’annex al que pertanyi l’activitat. 
 
1.- Annex I (Autorització ambiental): Resten sotmesos a l’avaluació per part de la Ponència ambiental 

municipal el control inicial, els controls periòdics (a avaluar cada 2 anys) i la revisió de la llicència (a 
avaluar cada 8 anys), d’acord amb el que es diu als articles 70, 79.1.d) i 87 de l’OMAIIAA, als articles 79 

i 83 del Reglament de la LIIA i al Decret d’Alcaldia de data 9 de setembre de 2002. 
 
2.- Annex II.1 (Llicència ambiental): Resten sotmesos a l’avaluació de la Ponència ambiental municipal 
el control inicial, els controls periòdics (a avaluar cada 4 anys) i la revisió de la llicència (a avaluar cada 8 
anys), d’acord amb el que es diu als articles 70, 79.1.d) i 87 de l’OMAIIAA, als articles 79 i 83 del Re-
glament de la LIIA i al Decret d’Alcaldia de data 9 de setembre de 2002. 
 
3.- Annex II.2 (Llicència ambiental municipal): Resten sotmesos a l’avaluació de la Ponència ambien-
tal municipal el control inicial, els controls periòdics (a avaluar cada 5 anys) i la revisió de la llicència (a 
avaluar cada 8 anys), d’acord amb el que es diu als articles 70 i 81.1.d) de l’OMAIIAA, als articles 84 i 

87 del Reglament de la LIIA i al Decret d’Alcaldia de data 9 de setembre de 2002. 
 
4.- Annex III.1 (Llicència municipal d’obertura d’establiment): El control inicial no resta sotmès a 
l’avaluació de la Ponència ambiental municipal. Els controls periòdics (a avaluar cada 10 anys) sí resten 

sotmesos a l’avaluació de la Ponència ambiental municipal, d’acord amb el que es diu als articles 24, 70 i 
82 de l’OMAIIAA i al Decret d’Alcaldia de data 9 de setembre de 2002. 
 
5.- Annex III.2 (Certificació tècnica i comunicació prèvia): ): Resta exempt de control inicial. Els 
controls periòdics (a avaluar cada 10 anys) sí resten sotmesos a l’avaluació de la Ponència ambiental 

municipal ), d’acord amb el que es diu als articles 11 i següents, 70 i 82 de l’OMAIIAA. 
 
6.- Annex III.3·(Comunicació prèvia): Resta exempt tant de control inicial com de controls periòdics, 
d’acord amb el que es diu als articles 14 i següents i 70 de l’OMAIIAA. 
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Per tot el que ha estat dit es recorda als Serveis tècnics municipals dels Districtes que no procedeix reme-
tre, a avaluació per part de Ponència ambiental municipal, els controls inicials corresponents a activitats 
sotmeses al règim de llicència municipal d’obertura d’establiments, regulat a l’annex III.1 de 

l’OMAIIAA. 
 
Finalment la Ponència ambiental municipal, a la mateixa sessió de data 29 de juny de 2005, també va 
decidir que s’hauria de recordar, a tots els Serveis tècnics municipals, que les activitats que desitgen regu-
laritzar la seva situació administrativa adequant-se a les determinacions de la Llei 3/1998, de 27 de fe-
brer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i que, d’acord amb les prescripcions 
contingudes a l’article 4 i següents, del Decret 50/2005, de 29 de març, pel que es desplega la Llei 
4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, 

de 27 de febrer, i de modificació del decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaders, el proce-
diment sigui mitjançant la presentació, entre d’altres documents, d’una avaluació ambiental verificada, no 

haurà d’acceptar-se la seva adequació mitjançant la presentació d’un projecte a tramitar pel procediment 
ordinari de llicència. 
 
Barcelona, 27 de juliol 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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