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CIRCULAR INTERNA 
 

núm. ordre: 060/2008 ACTIVITATS data: 4 de gener de 2008 
aquesta  circular anul·la a la circular núm. ----- 

 
TEMA      
ADEQUACIÓ  DE LES ACTIVITATS DELS ANNEXOS I i II            
Tal com s’estableix a l’article 24 de la Llei 17/2007 de 21 de desembre, que modifica 
la Llei 4/2004, 

normativa de referència:    Llei 4/2004 del Parlament de Catalunya i art. 24 de la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fis-
cals i financeres. 
altra normativa vinculada: Llei 3/1998, Decret  136/1999, Llei 4/2005, Decret 50/2005 i OMAIIAA  

 

L’article 24 de la Llei 17/2007 de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres, modifica el 
règim d’adequació administrativa de les activitats, especialment el que regeix per a l’annex 

II.2. 
Per part de diversos departaments municipals, col·legis professionals i entitats ambientals de 
control,  s’han formulat a aquesta Direcció consultes d’aclariments en relació amb diversos as-
pectes de competència municipal. 
El motiu de la present Circular és, doncs, donar resposta, aclarint aquests extrems i, per tant, 
 
 En resum, a més de les precisions i aclariments continguts a la nota e D.G de Qualitat Ambi-
ental que s’acompanya, entenem que l’article 24 de la Llei 17/2007  determina: 
 
a) Paràgraf primer. Les activitats de l’annex II.2 que disposin de llicència municipal i els 

equipaments i instal·lacions públiques que hagin estat executades amb un projecte deguda-
ment aprovat, no cal que es sotmetin al procés d’adequació ambiental. Al respecte cal pre-
cisar: 

 
1) L’exempció no és aplicable a les activitats dels  annexos I i II.1, que, amb indepen-

dència de que tinguin o no llicència municipal d’activitat, s’han d’adequar en qual-
sevol cas, encara que sigui fora de termini. Si encara no ho han fet, cal veure el co-
mentari del paràgraf tercer. Cal insistir que les activitats de l’annex III no estan sotme-
ses al procediment d’adequació. 

2) Es considera que es disposa de llicència municipal sempre que s’estigui en possessió 

de la llicència prèvia a l’execució de les instal·lacions tramitada i resolta segons el 
RAMINP, encara que no es disposi de l’autorització de funcionament i posada en 

marxa. 

3) Les instal·lacions públiques a que es refereix són les de titularitat municipal o 
d’algun òrgan de gestió o empresa de titularitat municipal (BSM, PATSA, ...). Als 
efectes de l’aplicació d’aquest paràgraf no ho són les de la Diputació, Consell Comar-
cal, Generalitat o Estat.  

4) L’aprovació de projecte a que es refereix ha de comprendre l’informe favorable, 
emès pel òrgan competent,  sobre el compliment de les condicions tècniques exigi-
bles; no és suficient l’aprovació del pressupost, a efectes de concurs per l’adjudicació 

de la seva execució. 

5) Es considerarà que l’activitat realment exercida i la autoritzada a la llicència o a 
l’aprovació de projecte són  la mateixa si la diferència es pot considerar un canvi 
no substancial, en el sentit que el defineix la Llei estatal 34/2007 de 15 de novembre, 
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quan determina que la modificació substancial és la que pot tenir repercussions 
negatives significatives. 

6) Malgrat tot, les activitats incloses a l’annex II.2 que no s’hagin de sotmetre obliga-
tòriament al procediment d’adequació, perquè disposen de llicència, poden acollir-
s’hi, voluntàriament als efectes que s’estableixen al paràgraf  2 de l’article 24 en allò 

que fa referència al termini en que hauran de realitzar el primer control periòdic. Vegis 
el comentari del paràgraf segon. 

 
b) Paràgraf segon. Es fixa l’any 2011 com a límit per a l’inici dels controls periòdics de les 

activitats de l’annex II.2 que no s’hagin sotmès al procediment d’adequació; l’inici dels 

controls periòdics de les de l’esmentat annex, que s’hagin sotmès a aquest procediment es 

fixa per a l’any 2015 com a màxim. Al respecte, cal precisar: 
 

1) El règim transitori que ara es modifica per a les activitats de l’annex II.2, establia 

l’obligació de que aquestes s’adeqüessin administrativament com a tràmit inicial d’un 

nou règim de controls periòdics i revisions de llicència. 

A partir de la data de finalització d’aquell tràmit començava a córrer el termini màxim 
de 5 anys per a passar el primer control periòdic. 

Amb la nova redacció el termini per a iniciar la realització del primer control periòdic 
de les activitats de l’annex II.2 finalitza, per les que no s’hagin sotmès al procés 

d’adequació, l’any 2011,  i l’any 2015 per les que sí s’hagin sotmès a l’esmentat procés, i 
no abans.. 

 
c) Paràgraf tercer. El programa d’adequacions te vigència indefinida (per a totes les activi-

tats de l’annex I i II). Al respecte cal precisar que “vigència indefinida” te dues vessants:: 
 

1) Quan s’aplica a les activitats que han iniciat, d’alguna forma, el procés d’adequa-
ció (han encarregat la realització de l’avaluació ambiental, han contractat la verifica-
ció per part d’una UTVA, estan en el tràmit d’avaluació de la verificació per part de 
l’Ajuntament, etc.), significa que finalitzarà quan no resti cap d’aquestes activitats 

pendent d’avaluar ni cap tràmit per realitzar. 

2) La seva aplicació a les activitats que encara estan obligades a adequar-se adminis-
trativament, sigui per que són de l’annex I o II.1 (tinguin o no llicència municipal) o 

de l’annex II.2 sense llicència municipal,  i que no ho han fet dintre de termini, sig-
nifica que segueixen obligades a regularitzar la seva situació administrativa pel 
procediment d’avaluació ambiental verificada, amb independència del temps trans-
corregut des de la finalització del termini concedit per a fer-ho. 

La D.G de Qualitat Ambiental entén que l’Administració (autonòmica o local segons 

pertoqui en funció de l’annex) haurà de prendre les mesures adients per acabar, el més 
aviat possible, amb la bossa residual de les activitats que encara es puguin trobar en 
aquesta situació irregular, malgrat haver transcorregut, amb escreix, el termini conce-
dit  per a adequar-se. 

 
EL DIRECTOR DE SERVEIS    L’ENGINYER CAP DEL D.L.A. 
D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 
 
 
 
 
Miquel Garcia i Sanjuan    Joan Moya i Magrià 
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