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Ajuntament .~. de Barcelona

CIRCULAR INTERNA

núm. ordre: 070/20 10 ACTIVITATS
Anul.la a:

Sector d'Urbanisme i Infraestructures
Direcció de Serveis d'Actuació Urbanistica

Departament de llicències d'activitats

Avgda Diagonal, 240 2' planta
E-08018 BARCELONA
Tel. 932914447
Fax 932 914452

data: 25 de gener de 2010

TEMA: LEGALITZACIÓ DE GARATGES SENSE LLICÈNCIA
D'ACTIVITAT, PERÒ AMB LLICÈNCIA D'OBRES I lO D'ÚS PER
A GARATGE, ANTERIOR A LA LLEI 4/2004 I EL DECRET
50/2005

nonn atlva de referència LLEI 412004 REG ULADORA DEL PROCES D'ADEQUACIO DE LES ACTIVITATS
D'INCIDÈNCIA AMBIENTAL AL QUE ESTABLE LX LA LLEI 3/1998 D'INTERVENCIÓ
INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL
DECRET S0/2005 DE DESPLEGA~IENT DE LA LLE I 4/2004

altra normativa vinculada: NORMATIVES D' INCENDIS

l. ABAST

Són objecte d 'aquesta Circular els garatges que, malgrat disposar d 'una llicència d'obres o
d'ús que atribueixi al local l'ús de garatge, no s'hagin sotmès al procediment de control
preventiu escaient, sigui perquè no gaudeixen de la llicència d'activitat, o de la llicència
ambiental (annex 11.2), o perquè no han presentat la comunicació prèvia a l'obertura amb projecte
"as build" i certificació d'una EAC (annex 111.2), segons escaigui, a condició de complir,
sim ultàniament, les següents tres condicions:
a) que l'activitat es desenvolupé s ja en la data 6 de juliol de 2004 , segons determina el Decret
50/2005 de desplegament de la llei 412004 reguladora del procés d'adequació de les activitats
d'incidència ambiental al que estableix la llei 3/1998 d'intervenció integral de l'administració
ambiental.
b) que disposin d'una llicència d'obres o d'ús que atribueixi al local l'ús de garatge,
e) que el local no hagi sofert modificacions que es puguin considerar substancials, respecte al
projecte incorporat a aquella llicència,

2. OBJECTE

Tenint en compte el gran nombre d'agents que participen, d'una o altre manera, en els
procediments de regularització de les activitats esmentades (titulars d'establiments, tècnics
privats, tècnics de les entitats col-laboradores de l'administració, tècnics municipals dels districtes
i del sector d' Urbanisme, etc.) és convenient establir criteris d'aplicació homogènia i fixar
quina és la normativa que s'ha de considerar en el tràmit de "legalització" dels garatges a
que es refereix el punt precedent, sigui pel procediment singular de l'avaluació ambiental
verificada (locals de més de 2.500 m') o pel de comunicació (locals fins a 2.500 m' de
superfície).

El que s' estableixi tindrà caràcter transitori i quedarà sense efecte una vegada s'hagin regularitzat
o cessat la total itat dels establiments abastats .
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3. NüRMATIVA D'APLICACIÓ AMB CARÀCTER GENERAL

Distingim dos situacions, d'acord amb el que estableix el Decret 50/2005.

a) Garatges que no compleixen simultàniament els apartats a, b i e del punt 1: Malgrat que
no estiguin compresos a l'abast definit més a munt, però amb l' objecte d'aclarir la qüestió, podem
concretar que, d 'acord amb la normativa avui vigent, els garatges sense llicència, o comunicació
amb projecte i certificat d 'una EAC, que no puguin justificar el compliment d'alguna de les
tres condicions relacionades més a munt, hauran de complir la totalitat de la normativa
d'aplicació que estigui vigent (avui o en el futur) en el moment de tenir lloc el procediment
que fixa la Llei del Règim Juridic de les Administracions i del Procediment Administratiu
Comú, sigui el de la resolució de l'expedient, el de la presentació de la comunicació amb projecte
i certificació d'una EAC o qualsevol altre que allí es fixi.

b) Garatges que ~ compleixen simultàniament els apartats a, b i c del punt 1: Els garatges
que si estiguin compresos en l' abast d'aquesta Circular són part de les activitats que contempla
la instrucció tècnica per a la tràmits d'adequació d'activitats existents a la llei 311998 en matèria
de prevenció d'incendi s d'acord amb el decret 50/2005 (lT-501) que estableix, precisament, quina
és la normativa de protecció contra incendis que cal aplicar, en aquest supòs it, per la redacció i
verificació de les avaluacions ambientals quan s' empren per a "legalitzar" els establiments en
general (garatges i altres), a condició que compleixen les condicions a), b) i c).

Concretant: aquesta normativa, pel que fa a la protecció contra incendis, és la que estigués
vigent en la data de resolució de la llicència d 'obres i/o d'ús que és l'antecedent de la
situació actual.

Es considera raonahle extrapolar el precedent a la totalitat de la normativa (accessibilitat,
espectacles, etc.). Això significa que la normativa d'apli cació (tota la normativa, no només la
d'incendis) hauria de ser la que estigués vigent en la data de resolució de la llicència d'obres
i/o d'ús.

Seria raonable respectar, llevat de flagrants i evidents incompliments d'aquella normativa, les
solucions que en aquell moment es van adoptar i reflectir a la llicència d'obres i/o ús, malgrat
que avui ens provoquin, personalment, dubtes sobre la seva suficiència i idoneïtat . Cal tenir en
compte que els que van participar de la instrucció i resolució d'aquells expedients, a ben segur,
cone ixien la normativa vigent a les hores, i la seva casuística , amb més profunditat que els tècnics
actuals que, inclusiu, podria ser que no la coneguessin per no ser avui d'aplicació.
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4. NORMATIVA D'APLICACIÓ AMB CARÀCTER D'EXCEPCIÓ: INSTALoLACIONS
DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Cal fer esment d'una excepció important, referent a les instaHacions de protecció contra
incendis als edificis (no a l'arquitectura): l'Ordenança municipal específica exigeix l'adaptació
permanent dels edificis i establiments, i dels garatges en particular, encara que estiguin
degudament intervinguts administrativament (amb la pertinent llicència sigui d'obres, ambiental o
d'activitats, o en règim de comunicació) a la normativa sobre les instal-lacions de protecció
d'incendis vigent en cada moment.

Aquesta prescripció te dues lectures ; a saber:

a) Lectura maximalista:

La plantejo, però he d'advertir d 'entrada que és la que no considero adequada, pels motius que
s'exposen acte seguit :

La modificació exigida , en aquest supòsit, comportaria que qualsevol instal-laci é de protecció
contra incendis existent s'hagués de modificar cada vegada que el corresponent reglament,
instrucció tècnica complementària lTC, norma UNE-EN incorporada com d'obligat compliment,
a qualsevol normativa sobre la matèria, etc., modifiqués les caracteristiques mínimes exigibles.

Un exemple que fa entenedor aquest supòsit consistiria interpretar que caldria reformar la
instal-laci ó mecànica de ventilació, i de control i evacuació de fums, existent a un garatge
degudament autoritzat perquè, en abril del 2009, s'han modificat les característiques mínimes que
han de complir aquestes instal-lacions, incrementant els cabals d'aire i exigint que l'aportació
d'aire exterior sigui mecànica quan ho sigui la d'extracció i que els sistema d'impulsió també
estigui previst per a funcionar amb fums a 300 "C durant 90 minuts, igual que la d'extracció. Això
podria implicar tenir que fer una instal·lació completament nova (substituït els conductes per
altres de més secció , els ventiladors per altres de més cabal i més robustos en front dels fums
calents, etc.).

Aquesta lectura te una repercussió desproporcionada en front de les seva eficàcia, més si es te
en compte la freqüència amb que, darrerament, es modifiquen les normes de caràcter tècnic: cada
vegada són més rigoroses i segures, però a mesura que s 'avença en aquesta direcció l' increment
marginal de seguretat associat a cada millora afegida és cada vegada més petit (es pot dir que
l'increment percentual de la seguretat és asimptòtic amb un límit 100); vull dir que no adequar la
instal-Iacióa les darreres millores normatives no te, en aquest cas, greus conseqüències.

El que pot ser adient i proporcionat per fer una nova instal-Iaci ó, pot no ser-ho en processos
d'adequació a normatives sobrevingudes.

En conclusió, per aquest motiu, conforme s'ha convingut amb el Departament de Prevenció
de l'SPEIS, s'adopta la següent
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b) Lectura possibilista
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Cal que els edificis i establiments disposin de les instaHacions de protecció contra incendis
que determini la normativa vigent en cada moment, per al que hauran d'implementar les
instaHacions exigides que els manquin.

Pel contrari : no cal que les instal-lacíons de protecció contra incendis existents, executades
segons les prescripcions vigents en el moment de la concessió de la llicència d'obres i/o d'ús, o
de sotmetre' s al procediment de control preventiu de l'activitat o establiment (llicència,
comunicació,..), s'adeqüin permanentment a les exigències sobrevingudes. Només cal que es
mantinguin en perfectes condicions de funcionament.

Barcelona, 25 de gener de 20 IO

EL DIRECTOR DE SE VElS

l~UACIÓ U~A .STICA

Miquel Garcia i S uan
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L'ENGINYER CAVDEL D.L.A.

Joan Moya i Magrià
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