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Núm. 10671
cOnsell cOmArcAl de lA GArrOtXA

Edicte sobre derogació i aprovació inicial d’una ordenança tipus reguladora de comunicació prèvia d’activitats, classificació de les activitats 
innòcues i controls municipals de llicències ambientals,  recreatives i incendis

El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa reunit en data 11 de juliol de 2013 va aprovar per unanimitat derogar i deixar 
sense efecte el “Reglament regulador de les activitats sotmeses a llicència municipal d’obertura d’establiments i a règim de 
comunicació” que actualment resta parcialment vigent en virtut dels acords adoptats pel Ple de data 11 de març de 2010, que 
varen ser sotmesos a informació pública al BOP de Girona número 61 de 31 de març de 2010.   

La derogació serà efectiva en el moment que entri en vigor la nova Ordenança tipus reguladora del règim general de comunicació 
prèvia d’activitats, classificació de les activitats innòcues i controls municipals de llicències ambientals, recreatives i incendis. , 

En aquest sentit, el Ple va aprovar realitzar una nova actuació d’assistència tècnica a favor dels municipis de la comarca que 
avui tenen vigent el conveni de delegació de competències en matèria de control d’activitats a favor del Consell Comarcal 
de la Garrotxa i que han procedit a delegar a l’administració comarcal l’encàrrec de realitzar simultàniament els tràmits 
administratius  d’informació pública de l’expedient de derogació del Reglament i de l’expedient d’aprovació de l’avantprojecte 
de la nova Ordenança tipus que ha de ser aplicable en el seu municipi,  tot de conformitat amb el que preveu l’article 62 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis. 

Els esmentats acords, que es sotmeten a informació pública, afecten als municipis de la comarca    següents:  Besalú, Beuda, 
Castellfollit de la Roca, Les Preses, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, 
Sant Jaume de Llierca, Sant Ferriol, Sant Joan les Fonts, Tortellà i Vall de Bianya. 

L’avantprojecte de norma i els acords a dalt referenciats,  s’exposen a informació pública durant el termini de trenta dies, 
mitjançant edictes en el tauler d’anuncis de la Corporació, en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i a un mitjà de comunicació escrita diària de la comarca.  Durant aquest termini els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin escaients. Transcorregut el període indicat sense 
haver-se formulat cap al·legació ni reclamació, els acords adoptats esdevindran aprovats amb caràcter definitiu. 

Els presents acords han estat comunicats als ajuntaments de la comarca als efectes que procedeixin si ho consideren convenient, 
a adoptar la nova ordenança reguladora de comunicació prèvia d’activitats, classificació de les activitats innòcues i controls 
municipals de llicències ambientals,  recreatives i incendis mitjançant el procediment d’aprovació previst a l’article 62.3 i 
següents del ROAS.

Tot seguit es transcriu el text integre del projecte d’ordenança tipus que es posa a disposició dels ajuntaments de la comarca 
de la Garrotxa.

ORDENANÇA DEL RÈGIM GENERAL DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D’ACTIVITATS, CLASSIFICACIÓ DE LES 
ACTIVITATS INNÒCUES I CONTROLS MUNICIPALS DE LLICÈNCIES AMBIENTALS, RECREATIVES I INCENDIS. 

El 28 de desembre de 2009, va finalitzar el termini per a la transposició de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i 
del Consell de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (en endavant Directiva de Serveis), l’objecte de 
la qual és assolir un efectiu mercat interior, i facilitar l’exercici de la llibertat d’establiment per part dels prestadors de serveis, 
la lliure circulació de serveis, així com mantenir un nivell elevat de qualitat dels mateixos. L’esmentada Directiva també 
pretén simplificar els procediments aplicables per a l’exercici de les activitats de serveis, fomentar la tramitació via electrònica 
i generalitzar els règims de comunicació prèvia i declaració responsable.
Partint de la base que les activitats tenen la consideració de “servei” conforme a la directiva, s’ha de convenir que únicament 
aquelles activitats amb poca o baixa incidència ambiental resulten afectades per aquesta norma comunitària atès que manté 
el règim d’autorització sempre que sigui necessari, proporcional i no discriminatori.
Pel que fa a la necessitat, és evident que les activitats innòcues i les de baixa o escassa incidència ambiental no poden emparar-
se en motius de protecció del medi ambient ja que per sí, aquestes activitats no tenen impacte ambiental o és molt reduït.
Pel que fa a la proporcionalitat, es pot afirmar que un control a posteriori d’aquest tipus d’activitats és suficient per complir 
amb el “deure in vigilando” de l’administració sense que suposi interferència en l’activitat econòmica del titular de l’activitat, 
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i per tant no és necessari un control previ a través del règim de llicència.
Considerant que la directiva de serveis incideix plenament en les activitats innòcues, i que la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitat, la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
i les activitats recreatives ( i el seu reglament de desplegament) i la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat 
en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, remeten a la competència normativa municipal 
determinats aspectes que inclouen en els seus textos legals (sobretot pel que fa a controls); tot plegat motiva la idoneïtat 
d’aprovar aquesta ordenança

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte
Aquesta Ordenança té per objecte:  

1. Classificar les activitats considerades innòcues (Annex I). 
2. Regular el règim d’intervenció administrativa de les activitats innòcues, tant pel que fa a la seva obertura com a la 

modificació i controls d’activitats existents.
3. Establir el règim dels controls inicials o periòdics d’activitats en aquells casos que la normativa sectorial d’aplicació en 

remet la competència reguladora als ajuntaments o als consells comarcals, si escau. 
4. La intervenció municipal de prevenció i seguretat en matèria d’incendis per a les activitats de nova obertura i les que han 

sofert modificacions significatives que no estan incloses en els annexos de la Llei 3/2010 i que no han estat  subjectes a una 
llicència d’obres.

5. Regular el règim d’intervenció administrativa de la transmissió d’activitats de competència municipal.

Article 2. Àmbit d’aplicació 
Aquesta Ordenança serà aplicable a totes les activitats i instal·lacions compreses en l’article 1 que es vulguin instal·lar o 
establir al terme municipal de__________. 

Article 3. Definicions i Abreviatures
Definicions

Activitat: establiment, indústria, taller, explotació ramadera, magatzem o instal·lació, obert o no al públic, tancat o desmuntable, 
fix o mòbil, destinat a la prestació de serveis o activitats de caràcter industrial, agrícola, mercantil, comercial, artesanal, 
professional, recreatiu, associatiu, o de qualsevol altre tipus; independentment de l’obtenció o no d’un rendiment econòmic, 
de la seva titularitat pública o privada, i del seu caràcter esporàdic o habitual.  

Centre o establiment: el conjunt d’edificacions, instal·lacions i espais que constitueixen una unitat física diferenciada i en el 
qual una mateixa persona o titular exerceixen una activitat o més d’una. 

Innòcues: les activitats o explotacions innòcues són totes aquelles que no són susceptibles d’afectar el medi ambient, ni la salut 
ni la convivència de les persones i  que no resten incloses dins el paraigua de cap normativa procedimental que en determini 
el seu procediment d’obertura. (vegeu classificació annex I)

Modificacions substancials: modificació de les característiques o del funcionament d’una activitat que tingui conseqüències 
previsibles per al medi ambient. 
• Modificació activitat innòcua: es considera no substancial, llevat que els serveis tècnics municipals, en valorar la 

documentació presentada pel titular, considerin el contrari. 
• Modificació activitat Annex III de la LPCAA: es regiran pels criteris de qualificació de les modificacions com a substancials 

o no substancials de la DGQA. 

Modificacions significatives: canvis en activitats que redueixin les condicions de seguretat, que poden ésser les condicions 
d’accés per a la intervenció dels serveis de socors, en les condicions de resistència al foc d’elements constructius, en les 
condicions de sectorització i combustibilitat de materials, en les condicions d’ocupació o d’evacuació o en les condicions de 
les instal·lacions de protecció contra incendis i d’altres instal·lacions o qualsevol altra variació que provoqui un exigència 
superior en les condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
Taller artesanal: elaboració artesanal de productes entenent l’artesania com el procés de construcció d’objectes o d’elaboració 
de productes, realitzats manualment o amb màquines i eines senzilles per una persona o grup reduït de persones en locals o 
estances amb una superfície útil inferior o igual a 60 m2.
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Activitats potencialment contaminants per a l’atmosfera: són aquelles activitats que en el tràmit de legalització han estat 
subjectes a l’informe de l’òrgan ambiental del departament competent en matèria de protecció de l’ambient atmosfèric.
Serveis tècnics municipals: personal tècnic adscrit als departaments municipals, pròpiament o per delegació, responsables de 
les matèries de competència municipal que tenen incidència sobre l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança. 

Òrgan competent: persona o organisme que té atribuïda, pròpiament o per delegació, la competència per legalitzar les 
activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança. 

Mesura correctora: aplicació de tècniques, instal·lacions o condicions de funcionament, previstes en la legislació sectorial, al 
títol habilitant o degudament justificades, que s’apliquen a una activitat per tal de reduir o eliminar les molèsties per tal de 
fer-la compatible amb els usos del seu entorn. 

Abreviatures
LCPAA: Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. (DOGC 5524 – 11.12.2009)
REPAR: Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel que s’aprova el Reglament d’espectacles públics i les activitats recreatives. (DOGC 
5709– 07.09.2010)
EAC: Entitat col·laboradora de l’administració que desenvolupa les funcions de control de les activitats o explotacions.
CCPAE: Consell Català de producció agrària ecològica

TÍTOL II. RÈGIM DE COMUNICACIÓ 

Capítol I. Objecte, classificació i tramitació.

Article 4. Noves obertures. 

Estan subjectes al règim de comunicació d’obertura regulat per aquesta Ordenança les activitats innòcues, les classificades en 
els Annexos III de la LPCAA, les transmissions de llicència  i les modificacions no substancials d’activitats en funcionament. 

Article 5. Documentació a presentar segons el tipus d’activitat

1. La persona física o jurídica que pretengui implantar una activitat sotmesa a l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança, haurà 
de presentar, per duplicat, la documentació especificada en el quadre que es recull en l’annex II. S’han d’omplir tots els 
apartats dels documents esmentats en l’apartat anterior, així com adjuntar tota la documentació que correspongui, segons 
s’especifica a l’article 7 d’aquesta Ordenança. 

2. Les comunicacions prèvies s’han de presentar de forma presencial en el Registre General de l’Ajuntament, i a través de les 
formes de registre previstes a la normativa de procediment administratiu. 

3. La comunicació prèvia s’ha de presentar abans d’iniciar l’activitat i una vegada finalitzades les obres i les instal·lacions 
necessàries, les quals han d’estar emparades per la llicència o comunicació d’obres corresponent, i si s’escau, de les 
autoritzacions, certificacions, actes de control o altres que determini la normativa sectorial aplicable a l’activitat

4. Per tal que la comunicació prèvia es consideri vàlidament efectuada i, per tant, possibiliti l’actuació pretesa, és imprescindible 
que l’ús o activitat comunicada estigui permesa pel planejament urbanístic vigent, que s’hi adjunti la documentació 
justificativa del compliment normatiu aplicable que preveu aquesta Ordenança i que s’aboni la taxa corresponent. 

5. Si en el termini d’un mes des de la presentació complerta de la comunicació en el Registre general de l’Ajuntament no es 
notifica a la persona interessada, de manera motivada, la disconformitat, l’actuació comunicada queda legitimada i podrà 
realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable. 

Article 6. Verificació del contingut de la documentació i emissió d’informes

1. Una vegada la persona interessada hagi presentat en el registre general de l’Ajuntament la comunicació prèvia acompanyada 
de la documentació prevista en cada cas en els annexos d’aquesta Ordenança, es remetrà la documentació presentada als 
Serveis Tècnics Municipals, així com a altres organismes quan reglamentàriament sigui exigible per raons de prevenció 
d’incendis, de condicions tècnico-sanitàries, o altres.

2. Els tècnics competents examinaran la documentació presentada i informaran en relació a la seva idoneïtat. Aquesta podrà ser: 
- Favorable.- Si la documentació és complerta, s’ajusta al que estableix l’annex II d’aquesta ordenança i s’acredita el 

compliment de la normativa aplicable. 
- Desfavorable.- Si es detecten insuficiències o mancances greus o essencials que impliquin que no s’acredita suficientment 

l’adequació de l’activitat a les condicions de seguretat, salut o protecció de l’entorn que són exigibles. 

Administració Local Consells Comarcals



Pàg. 29Núm. 189 – 2 d’octubre de 2013

Article 7. Deficiències o mancances lleus 

1. En cas que es detectin defectes, deficiències o mancances esmenables de caràcter lleu, que no afectin la seguretat ni la salut 
ni l’entorn, es requerirà a l’interessat per tal que les esmeni en el termini de deu dies. Llevat d’indicació expressa en contra, 
l’activitat comunicada podrà continuar en funcionament. 

2. Si dins el termini concedit, l’interessat esmena o completa correctament la documentació requerida, s’informarà de nou i, 
en cas que aquesta verificació sigui favorable es durà a terme la visita de comprovació de l’establiment, d’acord amb el que 
estableix aquesta ordenança. 

3. Si en el termini concedit, l’interessat no esmena o completa de forma incorrecta o insuficient la documentació requerida, 
es dictarà una resolució on es declarin les circumstancies del desistiment o caducitat de l’actuació comunicada, amb la 
consegüent impossibilitat de posar en funcionament l’activitat o instal·lació. 

Article 8.- Deficiències o mancances greus o essencials

1. Es consideren defectes, deficiències o mancances de caràcter greu o essencial, aquells que puguin afectar la seguretat o la 
salut o l’entorn, així com, específicament, quan es doni qualsevol dels supòsits següents:
- No haver comprovat la compatibilitat de l’ús que es pretén implantar amb el planejament urbanístic municipal o bé 

que la compatibilitat sigui desfavorable. 
- L’omissió del document tècnic d’inici o continuació d’activitat en matèria de seguretat i prevenció en cas d’incendi o de 

qualsevol altra certificació o documentació tècnica especifica que calgui, d’acord amb aquesta Ordenança.
2. Si es detecten defectes, deficiències o mancances greus o essencials, s’informarà desfavorablement indicant, si escau, com 

s’haurien d’esmenar i es requerirà a l’interessat per tal que les esmeni en el termini de deu dies, advertint-lo que l’activitat 
o instal·lació no esta legitimada i, per tant, no es pot exercir o posar en funcionament.

3. Si dins el termini concedit, l’interessat esmena o completa correctament, s’informarà de nou i, en cas que aquesta verificació 
sigui favorable es durà a terme la visita de comprovació de l’establiment, d’acord amb el que estableix aquesta ordenança. 

4. Si en el termini concedit, l’interessat no esmena o completa de forma incorrecta o insuficient, la documentació corresponent, 
s’informarà de nou i es dictarà resolució on es declarin les circumstancies del desistiment o caducitat de l’actuació 
comunicada, amb la consegüent impossibilitat de posar en funcionament l’activitat o instal·lació.

Article 9.- Visites de comprovació

1. L’Ajuntament portarà a terme una visita de comprovació per tal de comprovar que la instal·lació comunicada s’adequa a 
la documentació presentada en totes aquelles activitats subjectes al règim de comunicació prèvia per aquesta ordenança, i 
així com per qualsevol altra norma, si s’escau. 

2. La visita de comprovació es portarà a terme pels serveis tècnics municipals, dins els 30 dies següents a la presentació 
de la comunicació prèvia i d’aquesta actuació de control en resultarà una acta. En cas que el resultat sigui desfavorable  
s’aplicarà el procediment previst en els articles precedents, segons escaigui. En el cas favorable s’emetrà l’assabentat. 

Article 10. Assabentat

1. En el cas que l’acta de comprovació de l’activitat sigui favorable, el sol·licitant podrà mantenir l’activitat en funcionament 
i l’ajuntament se’n donarà per assabentat, notificant-ho expressament a l’interessat. 

2. Aquest acte administratiu donarà per legitimada la comunicació d’obertura de l’activitat, habilitarà el seu exercici podent-
lo condicionar, i s’atorgarà salvant el dret de propietat, sens perjudici de tercers i sense concedir facultats sobre el domini i 
servei públic o els béns col·lectius.

Capítol II. Transmissions i modificacions.

Article 11.- Canvis de titular d’activitats 

1. S’haurà de comunicar a l’Ajuntament qualsevol transmissió o canvi de titular de les activitats subjectes a comunicació 
prèvia mitjançant presentació de la documentació que estableix l’Annex II de l’Ordenança. La comunicació d’aquesta 
circumstància ha de ser signada per part de l’antic titular així com el nou. 

2. Efectuada la comunicació, l’Ajuntament comprovarà la validesa de la llicència existent, podent efectuar visita de 
comprovació per acreditar si l’establiment o instal·lació objecte de transmissió s’ajusten a les condicions de la llicència 
vigent.

3. En el cas que la llicència anterior no disposi de projecte tècnic o plànols corresponents a l’obertura es verificarà que 
l’activitat disposi, com a mínim, d’enllumenat d’emergència i d’extintors suficients segons la normativa vigent d’aplicació.
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Article 12.- Modificacions 

1. La persona física o jurídica que pretengui modificar una activitat existent haurà de presentar, per duplicat, la documentació 
especificada en el quadre que es recull en l’annex II de la mateixa, omplint tots els apartats dels documents esmentats. 

2. Aquesta documentació es tramitarà d’acord amb els articles precedents relatius al règim de comunicació.

Capítol III. Disposicions Comunes.

Article 13.- Efectes de la comunicació 

1. La correcta presentació de la comunicació prèvia amb els requisits esmentats en els articles precedents, facultarà per exercir 
l’actuació objecte de comunicació i l’Ajuntament emetrà el document que així ho reconegui.

2. Les comunicacions tenen una vigència indefinida, tret que una norma estableixi expressament el contrari, o que l’interessat, 
en la pròpia comunicació, estableixi un límit. 

3. La data prevista d’inici no pot ser anterior a la data de presentació de la comunicació prèvia en el Registre General de 
l’Ajuntament. 

4. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, de qualsevol dada, manifestació o document que s’acompanyi/
s’hagi d’acompanyar o s’incorpori/s’hagi d’incorporar a una comunicació prèvia, o la no presentació a l’Ajuntament de 
la comunicació, determinarà la impossibilitat d’iniciar/continuar amb l’exercici de l’activitat afectada, des del moment 
en què es tingui constància d’aquests fets, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que se’n 
puguin derivar. Així mateix, la resolució de l’Ajuntament que declari aquestes circumstàncies determinarà l’obligació per 
a l’interessat de restituir la situació jurídica/física al moment previ a l’inici de l’activitat corresponent.

5. Un cop efectuada vàlidament la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les 
persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisi i les comprovacions als quals 
es refereix la normativa d’aplicació, sens perjudici que per iniciar l’activitat s’ha de disposar dels títols administratius 
habilitants o controls inicials que, d’acord amb la normativa sectorial, siguin preceptius. 

6. La comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els 
béns col·lectius, ni dóna cobertura a efectes jurídics que vulneri l’ordenament jurídic vigent, i es considera efectuada salvat 
el dret de propietat i sens perjudici del de tercers. 

Article 14.- Caducitat de l’eficàcia de les comunicacions

1. L’Ajuntament pot declarar la caducitat de l’eficàcia de les comunicacions en el cas que, al cap de tres mesos d’haver-
les comunicat, la persona interessada no hagi iniciat l’activitat comunicada sense causa justificada, o en el cas que, en 
qualsevol moment de la seva vigència, aturi l’activitat durant més d’un any ininterromput. 

2. La declaració de caducitat s’ha de tramitar d’ofici, donant audiència als interessats i, si s’acorda, s’ha de fer dins el termini 
de sis mesos d’haver-los notificat l’obertura de l’expedient. La declaració de caducitat no genera dret a indemnització.

Article 15.- Declaració Responsable 

1. La declaració responsable que consta en els annexos d’aquesta Ordenança és aquell document pel qual el titular posa en 
coneixement de l’Ajuntament les seves dades identificatives, l’activitat o instal·lació que vol dur a terme, la data prevista 
d’inici, així com el fet que està assabentat dels requisits exigibles per la normativa per al correcte exercici de l’activitat i els 
compleix. 

Article 16.- Autoritzacions sectorials

1. Quan per exercir una activitat o una instal·lació objecte de comunicació prèvia, sigui necessari disposar de llicències o 
autoritzacions sectorials preceptives, el titular de l’activitat haurà d’haver-les obtingut amb caràcter previ a la comunicació 
de dita activitat.

2. Quan l’exercici d’una activitat sotmesa al règim de comunicació prèvia, requereixi del preceptiu informe previ de prevenció 
d’incendis de competència de la Generalitat de Catalunya, si aquest no ha estat sol·licitat en el tràmit de la llicencia d’obres, 
serà sol·licitat per l’Ajuntament en el moment de rebre la comunicació de l’activitat, se suspendrà el còmput del termini 
previst en aquesta Ordenança, i es notificarà a l’interessat. 
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TÍTOL III. RÈGIM DE CONTROLS

Capítol I. Controls inicials 

Article 17.- Controls inicials realitzats pels tècnics municipals 

1. Les activitats estaran sotmeses a un control inicial per comprovar que l’activitat s’adequa a les determinacions legals 
aplicables i a les fixades en la documentació comunicada o en la resolució que legitima el seu funcionament. 

2. Els serveis tècnics municipals o comarcals, si s’escau, duran a terme els controls inicials de les activitats subjectes a llicència 
ambiental, d’acord amb la LPCAA, i a llicència municipal d’acord amb la Llei 11/2009. No obstant, si l’informe de prevenció 
i seguretat en matèria d’incendis l’ha emès el departament d’Interior de la Generalitat, l’interessat podrà optar per realitzar 
una actuació única de control inicial per part d’una Entitat de Control Acreditada que acrediti el compliment dels requisits 
exigibles en matèria de prevenció i seguretat d’incendis i també les determinacions ambientals o sectorials exigibles.

3. Queden subjectes a la realització del control inicial per part d’una Entitat de Control Acreditada, les instal·lacions de 
radiotelecomunicació, les activitats potencialment contaminants per a l’atmosfera, les activitats recreatives musicals. 

Article 18- Documentació i procediment

1. El titular de les activitats que d’acord amb l’article 17 estan subjectes a un control inicial haurà de sol·licitar la realització 
d’aquest a l’ajuntament, acompanyant-la de la documentació que figura en l’annex II d’aquesta Ordenança.   

2. L’ajuntament trametrà la documentació presentada als serveis tècnics municipals o, si s’escau, comarcals de la Ponència 
Comarcal d’Avaluació Ambiental, els quals la verificaran i efectuaran la visita de control a la instal·lació. D’aquesta actuació 
de control se n’estendrà una acta, es lliurarà còpia a l’interessat i, segons resulti favorable o desfavorable, s’aplicarà el 
procediment previst en el Decret 136/1999, de 18 de maig en tant que reglament general de desplegament de la LPCAA i 
així com pel REPAR, si escau, i en defecte, supletòriament, als articles relatius a l’esmena de mancances lleus o greus que 
recull aquesta Ordenança. 

Capítol II. Control periòdic

Article 19.- Subjectes. Termini

1. Les activitats estaran sotmeses a un control periòdic per garantir l’adequació permanent de l’activitat als requeriments 
legals aplicables, als fixats en la resolució que legitima el seu funcionament i, si s’escau, a les modificacions no substancials.  

2. Es sotmetran a autocontrols, i sens perjudici dels controls específics que determini la normativa sectorial d’aplicació, les 
activitats classificades com a innòcues, cada 8 anys, les classificades com a annex III segons la LPCA, cada 7 anys, i les 
explotacions ramaderes subjectes a llicència ambiental cada 6 anys.

3. L’autocontrol consistirà en la presentació al registre general de l’ajuntament del document que consta a l’annex II d’aquesta 
ordenança. Un cop verificat, els serveis tècnics podran visita l’establiment per comprovar l’adequació de les instal·lacions 
a la documentació presentada. 

4. Es sotmetran a control periòdic per part dels serveis tècnics municipals, les activitats subjectes a llicència ambiental i les 
activitats recreatives i espectacles públics subjectes a llicència municipal. Aquest control es tramitarà d’acord amb el que 
estableix l’article 18 d’aquesta Ordenança. 

5. Se sotmetran a un control periòdic per part d’una Entitat de Control Acreditada, les instal·lacions de radiotelecomunicació, 
les activitats potencialment contaminants per l’atmosfera i les activitats recreatives musicals. 

TÍTOL IV.- REGIM SANCIONADOR 

Article 20: activitat inspectora

1. L’Ajuntament, en qualsevol moment, d’ofici o en virtut de denúncia, podrà inspeccionar les activitats regulades per 
aquesta ordenança, amb la finalitat de comprovar si aquestes s’exerceixen amb subjecció a les condicions comunicades de 
la llicència i no ocasionen pertorbació de cap mena que, per produir sorolls, vibracions, bafs, pols, olors, etc. suposin un 
risc per a les persones, les coses o el medi ambient.

2. Si es comprova que l’exercici de l’activitat no s’ajusta a les condicions pertinents, o si encara que ajustant-s’hi, es produeix 
qualsevol tipus de pertorbació que suposi un risc per a les persones, les coses o el medi ambient, es suspendrà l’efecte 
de la comunicació prèvia i es requerirà al titular perquè en el termini que els serveis tècnics municipals assenyalin, que 
haurà de ser proporcional a l’abast dels dispositius a efectuar, i en cap cas superior a 3 mesos, s’ajusti a les condicions de la 
comunicació o adopti els dispositius que correspongui per eliminar quan escaigui la pertorbació que es produeixi.
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3. Transcorregut el termini concedit, els serveis tècnics municipals comprovaran si el titular ha donat o no compliment al que 
es va ordenar i en cas negatiu informaran si, en atenció a la transcendència i importància de les condicions incomplertes o 
de les pertorbacions ocasionades, és o no convenient concedir un segon i darrer termini per al seu compliment.

4. Una vegada complert el que s’ha ordenat, el titular ho posarà en coneixement de l’Ajuntament i dins els cinc dies següents, 
els serveis tècnics municipals efectuaran l’oportuna comprovació i emetran l’informe que correspongui, i a la seva vista, 
dins els tres dies següents es disposarà l’aixecament de la suspensió o el manteniment, segons convingui.

5. Si transcorren sis mesos des que es disposi la suspensió dels efectes de la llicència sense que el titular hagi donat compliment 
al que es va ordenar en el requeriment que motivava la suspensió, i previ tràmit d’audiència,  es disposarà la revocació de 
la llicència.

Article 21: Règim sancionador

1. El règim sancionador per a les activitats amb incidència ambiental i per a les activitats recreatives i espectacles públics és 
el recollit, respectivament, a la Llei 20/2009 i a la Llei 11/2009.

2. De conformitat amb el Títol XI de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local, es tipifiquen com a infraccions 
administratives relatives a activitats classificades com a innòcues per aquesta Ordenança, les accions i omissions següents: 
a) Infraccions molt greus: 
• No presentar la comunicació prèvia, o que la comunicació contingui dades falses i que, en qualsevol d’aquests supòsits, 

es produeixin molèsties als veïns.  
• Falsejar els certificats tècnics i/o les actes de control o de verificació ambiental de qualsevol tipus i que els aspectes 

sobre les emissions (sorolls, fums, olors, ...) a què es refereixin els documents falsos provoquin molèsties als veïns o 
afectin la seguretat o la salubritat. 

b) Infraccions greus: 
• Falsejar els certificats tècnics i/o les actes de control o de verificació ambiental de qualsevol tipus sense que els aspectes 

sobre les emissions (sorolls, fums, olors, ...) a què es refereixin els documents falsos provoquin molèsties als veïns o 
afectin la seguretat o la salubritat. 

• Presentar la comunicació prèvia amb dades falses o sense especificar l’activitat o activitats que es volen desenvolupar, 
sempre i quan no es provoquin molèsties als veïns. 

3. Les infraccions molt greus tipificades en l’apartat precedent seran sancionades amb multa de fins a 3.000 euros i les 
infraccions greus amb multa de fins a 1500 euros. 

4. Les sancions han de ser proporcionades a la gravetat dels fets i a les circumstàncies concretes de cada cas. L’òrgan 
sancionador ha de graduar l’aplicació de les sancions, motivant-la expressament d’acord amb un o més dels criteris relatius 
a la gravetat de la infracció, al perjudici causat als interessos generals, les persones o els béns, el risc que la infracció hagi 
causat en la seguretat de les persones, la reincidència en el termini d’un any en la comissió d’infraccions tipificades en 
aquesta Ordenança i sancionades per resolució ferma, i la negligència o intencionalitat en la comissió de la infracció. 

Article 22: Activitats i instal·lacions clandestines.

1. Les activitats i/o instal·lacions subjectes a comunicació municipal prèvia per aquesta ordenança que s’exerceixin o 
funcionin sense haver estat degudament  comunicades, tindran la consideració de clandestines, i es podrà ordenar la seva 
clausura o cessament, prèvia audiència del titular, si es comprova que afecta sensiblement el medi ambient, la seguretat o 
la salut de les persones. Altrament, es requerirà al titular perquè en el termini de quinze dies presenti la comunicació prèvia 
i de no fer-ho, es disposarà la seva clausura o cessament.

2. La clausura o cessament d’activitats i/o instal·lacions que s’exerceixin o funcionin sense haver estat comunicades, no 
constitueix sanció sinó restauració de l’ordre jurídic infringit, i per tant, és compatible amb la imposició de la sanció que 
pogués imposar-se en aplicació del règim sancionador a què es refereix l’article 21.

Disposició Addicional Primera

1. Qualsevol modificació de la normativa a què fa referència la present ordenança s’inclourà en aquesta de forma directa, 
sense necessitat de revisió i/o modificació de la mateixa.

2. Sens perjudici del que estableix el paràgraf anterior, quan sigui necessari modificar algun dels documents que figuren en 
els annexos de l’ordenança o la classificació de les activitats innòcues, de forma motivada, a proposta dels serveis tècnics 
municipals i aprovació per decret alcaldia o acord de Junta de Govern Local segons correspongui.

Disposició Addicional Segona

1. Quan un establiment de nova implantació o ampliació es vulgui ubicar en un local existent, i d’acord amb el Document 
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Bàsic (DB) de Seguretat en cas d’Incendi (SI) del Codi Tècnic de l’Edificació no es modifiqui l’ús respecte al precedent 
autoritzat i no s’hi hagin produït modificacions significatives, li resultarà suficient d’aplicar el DB SI3 i el DB SI4, pel que 
fa a les condicions d’evacuació i d’instal·lacions de protecció contra incendis, respectivament. Aquest supòsit només serà 
d’aplicació quan la competència d’emetre informe en relació a les mesures de protecció en cas d’incendi correspongui, 
d’acord amb la Llei 3/2010, de 18 de febrer, als serveis tècnics municipals.

2. En el cas d’autoritzacions ambientals, la documentació acreditativa del compliment dels requisits en matèria de prevenció 
i seguretat en cas d’incendi es requerirà a partir del moment que la Ponència Ambiental sol·liciti l’informe de competències 
municipals a l’ajuntament. Un cop concedida l’autorització ambiental i acreditat el compliment dels requisits en matèria 
de prevenció i seguretat en cas d’incendi de l’activitat, l’ajuntament es tindrà per assabentat del compliment sectorial 
ambiental, en incendis, i en altres matèries d’aplicació si escau, a aquesta activitat. 

Disposició addicional tercera

Els procediments de comunicació prèvia, transmissions de titularitat, modificacions, i les actuacions de controls recollits en 
aquesta ordenança duran implícit el dret de percebre la taxa que assenyali la corresponent ordenança fiscal municipal.

Disposició Transitòria

Els procediments que s’estiguin tramitant en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, i que estiguin afectats per 
la mateixa, es continuaran tramitant d’acord amb la normativa vigent en el moment de presentació de la sol·licitud, excepte 
que l’interessat sol·liciti motivadament, i sempre que sigui possible, que el seu procediment s’aculli als preceptes d’aquesta 
Ordenança. L’acceptació d’aquesta petició no genera dret a devolució de la taxa meritada en el moment en què es va presentar 
la sol·licitud corresponent.

Les activitats innòcues i les de l’Annex III, de la LPCAA, que a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança ja disposin de llicència 
municipal d’obertura concedida d’acord amb la normativa vigent en el moment de la sol·licitud, es regiran a tots els efectes 
per la present ordenança, amb inclusió dels controls periòdics amb aplicació a partir de l’entrada en vigor de la mateixa. 
Aquests controls es realitzaran, de forma ponderada, tenint en consideració els criteris de: 

- Criteri D’ANTIGUITAT:Aquest criteri estableix que cal requerir en primer lloc les activitats amb llicència municipal 
anterior a l’any 1998.

- Criteri de VULNERABILITAT DEL MEDI RECEPTOR:Aquest criteri estableix que en primer lloc cal requerir:
a)Les activitats que hagin estat objecte de reclamacions de veïns o tinguin obert un expedient sancionador.
b)Les activitats més properes a zones residencials.

- Criteri de NOMBRE d’activitats: Aquest criteri estableix que en primer lloc cal controlar el nombre d’activitats d’un 
mateix tipus. 

Les activitats que a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança no disposin de títol habilitant vigent, es regiran per tot allò 
establert en la mateixa.

Disposició derogatòria

Resta totalment derogada l’ordenança reguladora de les activitats sotmeses a llicència municipal d’obertura d’establiments i 
a règim de comunicació publicada al BOPG_____________________ així com qualsevol altra ordenança o disposició d’igual o 
inferior rang que s’hi oposi, o resulti contradictòria o incompatible amb aquesta Ordenança.

Disposició Final

Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí oficial de la província de Girona i tindrà 
vigència indefinida fins a la seva modificació o derogació.
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ANNEXOS
ANNEX I.CLASSIFICACIÓ ACTIVITATS INNÒCUES:

ANNEX II. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR SEGONS TRÀMIT I ACTIVITAT

Considerant la classificació de l’activitat i el tràmit que es vol sol·licitar o comunicar, caldrà presentar el document administratiu 
que s’assenyala en el següent quadre degudament omplert i acompanyant, si escau, de la documentació que correspongui:

*Les explotacions ramaderes extensives inclouen també aquelles 
explotacions ramaderes de producció ecològica enteses com aque-
lles que disposen o estan en tràmit d’obtenció de la certificació 
ecològica emesa pel CCPAE. Aquesta certificació garanteix que 
els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes 
de l’agricultura ecològica, i que han estat controlats en tot el seu 
procés de producció, elaboració, envasat i comercialització.
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ANNEX III. MODELS DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Documents administratius d’obertura (DA-1)
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Documents administratius de transmissió (DA-2)
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Documents administratius de modificació (DA-3)
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Documents administratius de control (DA-4)
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Documents tècnic d’inici o continuació d’activitat. Seguretat i prevenció en cas d’incendi (DA 5)
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Olot, la Garrotxa, 20 de setembre de 2013 

Joan Espona i Agustín 
President


