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CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 052/2007 ACTIVITATS data: 5 de maig de 2007 
aquesta circular anul·la a.  

 
 

TEMA  PRESENTACIÓ DOCUMENTACIONS 
aclariment sobre la forma de presentació de la documentació gràfica 
annexa a les avaluacions i als controls inicials. 

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

L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL. 
ORDENANÇA MUNICIPAL D’ACTIVITATS I D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 
L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL DE BARCELONA. 
ORDENANCES METROPOLITANES D’EDIFICACIÓ. 

 
altre normativa vinculada  ORDRE PRE/337/2005, DE 14 DE JULIOL, REGULADORA DEL CONTINGUT, EL 

FORMAT I EL SUPORT INFORMÀTIC DE L’INFORME DE VERIFICACIÓ DE 

LES EVALUACIONS AMBIENTALS I DE L’INFORME DE VERIFICACIÓ DEL 
DOCUMENT D’AVALUACIÓ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS. 

 

 
 
Atesa la disparitat de criteris sobre la documentació gràfica, com ha d’ésser presentada i quina es la que 

han de contenir les sol.licituds de qualsevol tipus de llicència, comunicat, avaluació ambiental o control 
inicial, anem a recordar la normativa vigent sobre aquest afer. 
 
 
1.- Activitats sotmeses al règim general de comunicació i règim de la llicència municipal d’obertura 

d’establiments. 
Son les activitats regulades tant a l’annex III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció inte-
gral de l’administració ambiental (LIIAA) com a l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció 

integral de l’administració ambiental de Barcelona (OMAIIAA). 
 
La documentació gràfica que cal presentar, d’acord amb el que es diu al punt C) de l’article 15. Projecte 
tècnic de l’OMAIIAA, es la següent: 
a) Plànol d’emplaçament. 
b) Plànols detallats de les instal.lacions, en planta i alçat. 
 
En aquest supòsit, atès que la normativa citada no estableix dades concretes, ens hem de remetre a les 
Ordenances metropolitanes d’edificació que, al seu article 29. Documentació de les sol.licituds de 
llicència per a activitats industrials que, fent-ne un extracte, fixa que els plànols d’emplaçament hauran 
d’ésser a escala 1:500, del local i patis ocupats per l’activitat o instal.lació, ....... numeració de la finca i 
distància del límit d’aquesta al xamfrà mes proper.....- 
Els plànols detallats de la instal.lació, seran de planta i seccions, necessaris para la seva complerta in-
tel·ligència. Aquests plànols es dibuixaran a escala 1:50 o 1:100, segons la major o menor envergadura 
de la instal.lació, seran acotats, en ells s’anotarà i detallarà minuciosament, en forma gràfica i numè-
rica tot allò que sigui necessari o convenient per tal de facilitar el seu examen..... 
 
 
2.- Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental municipal. 
Son les activitats regulades tant a l’annex II.2 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció inte-
gral de l’administració ambiental (LIIAA) com a l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció 

integral de l’administració ambiental de Barcelona (OMAIIAA). 
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