ORDENANÇA MUNICIPAL D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS I CONTROL
D’ACTIVITATS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’ordenança municipal d’obertura d’establiments i control d’activitats
s’emmarcava en les previsions de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’Administració ambiental i del seu Reglament.
El marc esmentat s’ha transformat substancialment, d’una banda, amb
la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats, que deroga la legislació esmentada i que entra en vigor el
dia 11 d’agost de 2010. D’altra banda, amb la Llei 17/2009, de 23 de
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici,
i la corresponent normativa de desplegament, que consagra el règim
de comunicació en el nostre ordenament jurídic. I, finalment, amb
l’entrada en vigor de diverses normatives sectorials, entre les quals
destaquen la Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i
la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives.
Això obliga a efectuar una profunda revisió de la dita ordenança
municipal, per tal d’adaptar el seu contingut al nou marc fixat per les
disposicions esmentades.
Article 1
Objecte
1. L’objecte d’aquesta ordenança és regular el sistema municipal
d’intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que es
desenvolupin o realitzin en el terme municipal, dins del marc normatiu
integrat per la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats (en endavant, LPCAA) i el Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (en endavant, ROAS).
2. El sistema d’intervenció administrativa que regula aquesta ordenança
s’entén sense perjudici de les intervencions que correspongui a
l’Administració General de l’Estat o a la Generalitat de Catalunya en les
matèries de les seves competències.
Article 2
Règim d’intervenció administrativa
Les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança,
d’acord amb la potencialitat d’incidència sobre el medi ambient, la
seguretat i la salut queden sotmeses:

a) Les activitats incloses a l’annex I de la LPCAA, al règim d’autorització
ambiental de la Generalitat de Catalunya. No obstant això, aquestes
activitats restaran també subjectes a la llicència municipal d’activitat
per tal de verificar si compleixen totes les prescripcions establertes a la
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i a la resta
de la normativa sectorial no ambiental de competència municipal.
b) Les activitats incloses a l’annex II de la LPCAA, al règim de llicència
ambiental municipal.
c) Les activitats incloses a l’annex III de la LPCAA, al règim de
comunicació ambiental.
d) Estaran subjectes al règim de llicència municipal d’activitat:
- Les activitats excloses de l’aplicació de la Llei 17/2009, de 23 de
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici,
llevat que tinguin incidència ambiental.
- Les activitats de l’annex I de la LPCAA per tal de verificar el
compliment de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat
en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis, i de la resta de la
normativa sectorial no ambiental de competència municipal.
-Les activitats incloses a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives,
excepte aquelles que la normativa que la desenvolupi subjectin al règim
de comunicació prèvia.
- Les activitats no incloses en els annexos de la LPCAA ni en la Llei
11/2009, de 6 de juliol i que estiguin incloses als annexos I o II de la Llei
3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis
en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
e) Les activitats innòcues queden sotmeses al règim de comunicació
d’activitats sense incidència ambiental.
Article 3
Regulació de les activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental
1.Les activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental relacionades
a l’annex I de la LPCAA, o en la norma que modifiqui el dit annex, es
regiran per la regulació establerta al títol II de la llei esmentada i per la
normativa que la desenvolupi.
2. No obstant això, aquestes activitats restaran també subjectes a la
llicència municipal d’activitat per tal de verificar si compleixen totes les
prescripcions establertes a la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis, i a la resta de la normativa sectorial no
ambiental de competència municipal.
3. En cap cas podrà iniciar-se el funcionament de l’activitat mentre no
es disposi del preceptiu control ambiental inicial i de la llicència
municipal d’activitat.

Article 4
Regulació de les activitats sotmeses al règim de llicència ambiental
municipal
1. Les activitats sotmeses al règim de llicència ambiental municipal
relacionades a l’annex II de la LPCAA, o en la norma que modifiqui el dit
annex, es regiran per la regulació establerta al títol III de la llei
esmentada i per la normativa que la desenvolupi.
2. A més del projecte bàsic amb estudi ambiental, caldrà presentar, de
forma separada, un projecte tècnic acreditatiu del compliment de la
normativa vigent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, signat
per tècnic competent.
3. Una vegada concedida la llicència ambiental, l’activitat no podrà
iniciar-se mentre l’interessat no comuniqui a l’ajuntament la finalització
de la instal·lació mitjançant la certificació del tècnic encarregat de
l’execució del projecte, i annexi l’acta o actes de control emeses per les
entitats col·laboradores de l’administració d’acord amb la normativa
ambiental, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis i de la resta
de la normativa sectorial que hi sigui aplicable.
Article 5
Regulació de les activitats sotmeses al règim de comunicació ambiental
1. Les activitats sotmeses al règim de comunicació ambiental
relacionades a l’annex III de la LPCAA, o en la norma que modifiqui el
dit annex, es regiran per la regulació establerta al títol IV de la llei
esmentada i per la normativa que la desenvolupi.
2. La comunicació s’haurà de realitzar mitjançant el model normalitzat
de declaració responsable i comunicació prèvia, que acompanya com
annex I a la present ordenança.
3. Prèviament a formalitzar la comunicació, caldrà haver obtingut la
preceptiva llicència urbanística o bé, en el supòsit que fos innecessària,
un informe previ favorable municipal de compatibilitat urbanística i
també la resta de llicències sectorials que siguin preceptives. El projecte
objecte de la llicència o de l’informe esmentats ha de ser el mateix
projecte que acompanyi la comunicació.
4. A més del projecte bàsic amb memòria ambiental, caldrà presentar,
de forma separada, un projecte tècnic o memòria acreditatiu del
compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció i extinció
d’incendis i, si escau, en matèria de salut pública, signat per tècnic
competent. En el supòsit d’activitats incloses en els annexos I o II de Llei
3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
en establiments, activitats, infraestructures i edificis, aquest projecte
haurà d’haver estat informat favorablement, amb caràcter previ, per
l'Administració de la Generalitat.
5. En el termini d’1 mes a comptar des de la formalització de la
comunicació, si la documentació presentada s’ajusta a la normativa
vigent l’Ajuntament es donarà per assabentat de la comunicació i en

declararà l’eficàcia. En cas contrari, efectuarà el corresponent
requeriment al titular de l’activitat i, si escau, adoptarà les mesures
establertes a l’article 14 d’aquesta ordenança.
6. Les activitats sotmeses al règim de comunicació ambiental hauran
d’efectuar un autocontrol periòdic cada 10 anys.
Article 6
Regulació de les activitats sotmeses al règim de llicència municipal
d’activitat
1. Estan incloses en el règim de llicència municipal d’activitat les
activitats a què es refereix l’article 2.d d’aquesta ordenança.
2. La sol·licitud s’haurà de realitzar mitjançant el model normalitzat de
declaració responsable i comunicació prèvia, que acompanya com
annex II a la present ordenança.
3 A la sol·licitud s’hi annexarà, a més de la documentació exigida, si
s’escau, per la legislació urbanística, un projecte tècnic redactat i signat
per un tècnic titulat competent, integrat per una memòria sobre els usos
previstos, acreditativa del compliment de la normativa ambiental, de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis i de la resta de la normativa
sectorial que li sigui d’aplicació, i també per plànols de la superfície
ocupada i de la seva situació respecte del'immoble i respecte de
l’entorn, que permetin una total comprensió de les característiques de
l’activitat.
4 La durada del procediment es fixa en tres mesos des de la sol·licitud
acompanyada de la documentació exigida. El sentit del silenci serà
positiu.
5 Una vegada concedida la llicència, l’activitat no podrà iniciar-se
mentre l’interessat no comuniqui a l’ajuntament la finalització de la
instal·lació mitjançant la certificació del tècnic encarregat de
l’execució del projecte, on s’hi annexi l’informe o informes emesos per
les entitats col·laboradores de l’administració d’acord amb la normativa
ambiental, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis i de la resta
de la normativa sectorial que hi sigui aplicable; i els serveis tècnics
municipals, mitjançant l’acta corresponent, no verifiquin l’adequació de
l’activitat i de les instal·lacions a la llicència municipal d’activitat
concedida.
Article 7
Regulació de les activitats sotmeses al règim de comunicació
d’activitats innòcues
1. Les activitats innòcues queden sotmeses al règim de comunicació
d’activitats sense incidència ambiental.
2. Estan sotmeses a aquest règim les activitats que no estiguin incloses en
cap dels annexos de la LPCAA, ni tampoc en el règim de llicència
municipal d’activitat a què es refereix l’article 2.d d’aquesta
ordenança.

3. La comunicació s’haurà de realitzar mitjançant el model normalitzat
de declaració responsable i comunicació prèvia, que acompanya com
annex III a la present ordenança.
4. Les activitats innòcues ubicades en naus o locals de superfície superior
als 300 m2 hauran d’adjuntar a la comunicació, a més de la resta de la
documentació exigible, un projecte tècnic acreditatiu del compliment
de la normativa vigent, signat per tècnic competent. Aquest projecte
també serà exigible per a les activitats recreatives que, d'acord amb la
legislació sectorial, restin sotmeses al règim de comunicació prèvia.
5. Les activitats innòcues susceptibles de generar sorolls o vibracions
hauran d’adjuntar un estudi d’impacte acústic.
6. Prèviament a formalitzar la comunicació, caldrà haver obtingut la
preceptiva llicència urbanística o bé, en el supòsit que fos innecessària,
un informe previ favorable municipal de compatibilitat urbanística. Així
mateix, en el cas que sigui preceptiu, caldrà haver obtingut prèviament
l’informe favorable del servei de salut pública.
7. En el termini d’1 mes a comptar des de la formalització de la
comunicació, si la documentació presentada s’ajusta a la normativa
vigent, l’Ajuntament es donarà per assabentat de la comunicació i en
declararà l’eficàcia. En cas contrari, efectuarà el corresponent
requeriment al titular de l’activitat i, si escau, adoptarà les mesures
establertes a l’article 14 d’aquesta ordenança.
Article 8
Requisits obligatoris dels locals destinats a activitats innòcues
Amb caràcter general, tots els titulars d’activitats innòcues caldrà que
justifiquin la incorporació a l’establiment de les següents mesures
correctores o preventives:
- 1 extintor d’eficàcia 21A/113B per cada 15 metres de recorregut.
- Enllumenat de senyalització damunt de cada porta de sortida
utilitzable pel públic.
- Enllumenat de senyalització als passadissos i escales, de manera que
quedi degudament senyalitzat el recorregut d’evacuació.
- Portes i passos (que formin part del recorregut d’evacuació) compliran
amb una amplada mínima útil de 0’80 mts.
- Passadissos (que formin part del recorregut d’evacuació) compliran
amb una amplada mínima útil de 1 mts.
- 1 sanitari (WC i lavabo) amb ventilació i degudament independitzat de
la zona de públic.
- Alçada de l’establiment (mínim 2,50 metres, o altres previsions
específiques per a locals comercials.
- Instal·lació d’un interruptor diferencial.
Article 9
Caducitat de les comunicacions

Els establiments que deixin d’exercir l’activitat per la que havien
comunicat l’inici d’activitat durant un període superior a dos anys seran
declarats caducats d’ofici i quedarà sense efectes la comunicació
efectuada. La resolució que disposi la caducitat serà notificada a tots
els interessats en les adreces que constin en l’expedient.
Article 10
Transmissió o canvis de nom d’activitats subjectes a comunicació
1.- S’haurà de notificar qualsevol transmissió o canvi de nom de les
activitats subjectes a comunicació.
2.- En el supòsit de transmissions o canvis de nom que no impliquin
modificacions, els nous titulars hauran de presentar la següent
documentació:
• Fotocòpia de la documentació que identifiqui el representant i la
persona jurídica a qui representi, en el seu cas.
• Fotocòpia del NIF o CIF.
• Fotocòpia del NIE, passaport i permís de residència, per estrangers.
• Contracte de lloguer corresponent i/ o conformitat de l’antic titular.
El nou titular es subrogarà en totes les obligacions, compromisos i
responsabilitats que ostentava l’anterior, fins i tot en les que es puguin
desprendre de les declaracions efectuades per aquest.
3.- En el supòsit de transmissions o canvis de nom que impliquin
modificacions, els nous titulars hauran de complimentar la sol·licitud
d’acord amb els models I o III segons correspongui aportant la
documentació que procedeixi, d’acord amb les modificacions
realitzades.
Article 11
Règim d’infraccions i sancions
El règim d’infraccions i sancions previstos en aquesta ordenança tindrà
caràcter complementari del determinat per la normativa vigent de
control ambiental de les activitats, per la normativa reguladora dels
espectacles públics i les activitats recreatives, per la normativa
d’ordenació dels equipaments comercials i per la resta de normativa
sectorial vigent en cada moment.
Article 12
Tipificació d'infraccions
1. Constitueixen infraccions administratives susceptibles de sanció
municipal les accions i les omissions que contravenen a les obligacions,
deures, càrregues i prohibicions que estableix la present ordenança.
2. No obstant la previsió del paràgraf anterior, les conductes tipificades
com a infracció administrativa per les normes esmentades a l’apartat 1,
també podran ser sancionades per la corporació municipal en
aplicació d’altres normes sectorials, llevat que s’apreciï identitat de

subjectes, fets i fonaments, supòsit en el qual s’aplicarà el règim
sancionador que sancioni amb més gravetat la conducta infractora.
3. Són infraccions administratives molt greus objecte de la potestat
sancionadora prevista en aquesta ordenança, les accions o les
omissions següents:
a) Ocultar dades o alterar les aportades a l’expedient administratiu per
a l’obtenció de les llicències municipals d’obertura o en les
comunicacions previstes en aquesta ordenança.
b) Ocultar dades o alterar les aportades als expedients de modificació
de les llicències o comunicacions esmentades a la lletra a).
c) Falsejar els certificats tècnics que s’han de presentar davant
l’Ajuntament en el règim de comunicació o, en el seu cas, de llicència
d’obertura d’establiments, o per a les modificacions d’aquestes
llicències o comunicacions.
d) No complir les determinacions previstes a la llicència municipal
d’obertura o les descrites a la comunicació prèvia, quan l’incompliment
pugui representar un risc per a la seguretat, salubritat o tranquilitat dels
béns i/o de les persones que són objecte de protecció per la
corresponent normativa sectorial.
e) Reincidir en infraccions greus.
4. Són infraccions administratives greus objecte de la potestat
sancionadora prevista en aquesta ordenança, les accions o les
omissions següents:
a) Exercir una activitat sotmesa a qualsevol modalitat de llicència
municipal d’obertura o dur a terme un canvi substancial de la mateixa,
sense disposar de la llicència municipal d’obertura preceptiva.
b) Exercir una activitat sotmesa a qualsevol modalitat de llicència
municipal d’obertura sense disposar de l’actuació de control inicial de
caràcter favorable.
c) Exercir qualsevol altra activitat que es trobi dins l’àmbit d’aplicació de
la present ordenança, diferent de les previstes a la lletra a), sense haver
obtingut prèviament la llicència municipal procedent d’acord amb la
mateixa o sense haver dut a terme la comunicació preceptiva prèvia si
es tractava, en aquest darrer supòsit, de les activitats sotmeses a aquest
règim.
d) No sotmetre l’activitat o les seves instal·lacions als controls periòdics
establerts en la present ordenança o en la legislació ambiental, o no
haver efectuat les revisions tècniques preceptivesestablertes en la
corresponent normativa sectorial, sempre que aquesta no contempli un
règim sancionador específic.
e) Obstaculitzar l’acció de control en relació a les activitats subjectes a
llicència.
f) No comunicar a l’Ajuntament qualsevol situació anòmala que sorgeixi
en l’execució o el desenvolupament d’un projecte d’activitats.
g) Impedir, retardar o obstaculitzar els actes d’inspecció ordenats per
l’Ajuntament.

h) No complir les determinacions previstes en la documentació
aportada en l’expedient de comunicació prèvia o en la corresponent
llicència municipal.
i) Incomplir els requeriments que constin en una acta d’inspecció o
control.
j) Incomplir els requeriments i les resolucions acordats per òrgan
municipal competent.
k) Reincidir en faltes lleus.
5. Són infraccions administratives lleus les accions o les omissions
següents:
a) No comunicar a l’Ajuntament els canvis no substancials que puguin
afectar les condicions, o les característiques o el funcionament de
l’activitat establertes a les llicències municipals regulades a la present
ordenança, o les determinades en l’expedient de comunicació prèvia,
abans de realitzar-los.
b) Incórrer en demora no justificada en l’aportació de documents
sol·licitats per l’Ajuntament.
c) No notificar a l’Ajuntament el canvi de titularitat de les activitats
sotmeses al règim de comunicació prèvia o llicència d’activitats.
d) Transmetre la llicència sense comunicar-ho a l’Ajuntament.
e) Incórrer en qualsevol altra acció o omissió que infringeixi les
determinacions de la present ordenança municipal.
Article 13
Persones responsables
Seran responsables de les infraccions administratives i destinataris de les
sancions corresponents, les persones físiques i jurídiques que siguin titulars
de les activitats, i el personal tècnic que amb la seva acció o omissió
incorri en alguna de les infraccions descrites en la present ordenança.
La responsabilitat és solidària quan no es pot determinar el grau de
participació de les diferents persones que han intervingut en la comissió
d’una infracció.
En el cas que la infracció sigui imputada a una persona jurídica, en són
responsables solidaris les persones físiques que n’ocupen càrrecs
d’administració o direcció que hagin comès la infracció o que hi hagin
col·laborat activament, que no acreditin haver fet tot el possible, en el
marc de llurs competències, per a evitar-la, que l’hagin consentit o que
hagin adoptat acords que la possibilitin, tant si han cessat en llur
activitat com si no.
Article 14
Quantia de les sancions
1. Quantia de les sancions per infraccions previstes a l’art. 12 de la
present ordenança en relació a activitats sotmeses al règim
d’autorització ambiental, a activitats sotmeses al règim de llicència
ambiental municipal, a activitats sotmeses al règim de comunicació

ambiental i a activitats sotmeses al règim de llicència municipal
d’activitat (articles 3, 4, 5 i 6 d’aquesta ordenança)
1.1. En base a allò que determina l’article 237 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i
de règim local de Catalunya, les infraccions administratives regulades
per aquesta ordenança poden ser sancionades:
a) Les lleus, amb multes de fins a 500 euros.
b) Les greus, amb multes d’entre 501 i 2000 euros.
c) Les molt greus, amb multes d’entre 2001 i 3000 euros.
d) La suspensió de l’activitat
1.2. Sens perjudici d’allò que disposa la present ordenança en relació a
la clausura d’activitats, quan la imposició de les sancions que hi són
establertes obeeixi a la manca de títol habilitant municipal per tal de
poder exercir l’activitat, a la manca de comunicació prèvia i preceptiva
quan sigui el cas o a l’incompliment de qualsevol altre requisit normatiu
necessari per tal de poder posar en marxa o mantenir en funcionament
l’activitat de què es tracti, la imposició de la sanció vindrà
acompanyada de l’ordre de suspensió de l’activitat, la qual es portarà
a terme i es mantindrà fins que els interessats no hagin legalitzat la
situació, si això és possible.
2.1. Quantia de les sancions per infraccions previstes a l’art. 12 de la
present ordenança en relació a activitats innòcues (article 7 d’aquesta
ordenança).
1. En base a allò que determina l’article 237 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, les infraccions administratives regulades per
aquesta ordenança poden ser sancionades:
a) Les lleus, amb multes de fins a 250 euros.
b) Les greus, amb multes d’entre 251 i 1000 euros.
c) Les molt greus, amb multes d’entre 1001 i 2500 euros.
d) La suspensió de l’activitat
2.2. Sens perjudici d’allò que disposa la present ordenança en relació a
la clausura d’activitats, quan la imposició de les sancions que hi són
establertes obeeixi a la manca de títol habilitant municipal per tal de
poder exercir l’activitat, a la manca de comunicació prèvia i preceptiva
quan sigui el cas o a l’incompliment de qualsevol altre requisit normatiu
necessari per tal de poder posar en marxa o mantenir en funcionament
l’activitat de què es tracti, la imposició de la sanció vindrà
acompanyada de l’ordre de suspensió de l’activitat dictada per
l’alcaldia, la qual es portarà a terme i es mantindrà fins que els
interessats no hagin legalitzat la situació, si això és possible.
Article 15
Mesura provisional de suspensió de l’activitat
1. En el cas de les activitats que s’exerceixin sense disposar de la
llicència municipal d’obertura que sigui preceptiva, o que funcioni sense

ajustar-se a les seves determinacions o condicions, l’Ajuntament, si
constata el risc d’una afecció greu al medi ambient, la seguretat o la
salut de les persones, pot ordenar, en la tramitació del procediment
sancionador, la suspensió de l’activitat fins que s’hagi obtingut el títol
habilitant corresponent.
Si el risc constatat es tradueix en un perill imminent, la suspensió cautelar
de l’activitat podrà ser acordada de forma immediata i provisional,
havent-se de confirmar o aixecar la mesura adoptada un cop escoltat
el titular de l’activitat.
Als anteriors efectes, l’ordre de suspensió, sens perjudici de ser
immediatament executiva, vindrà acompanyada de l’obertura d’un
tràmit d’audiència i vista.
2. En allò que no és previst en aquest article seran d’aplicació les regles
contingudes a l’article següent de la present ordenança.
Article 16
Altres mesures provisionals
1. Un cop incoat l’expedient sancionador, es podran adoptar, de forma
motivada, altres mesures de caràcter provisional que assegurin
l’eficàcia de la resolució final que pugui recaure per la tramitació del
propi expedient sancionador o pel de requeriment d’adopció de
mesures correctores.
En l’adopció d’aquestes mesures es tindran presents les pautes següents:
a) L’existència d’elements de judici suficients que justifiquin la
conveniència d’adoptar mesures provisionals.
b) La idoneïtat i proporcionalitat de les mesures provisionals adoptades
envers als fets i circumstàncies determinants de l’expedient sancionador.
c) L’adopció, de entre totes les mesures idònies possibles, d’aquelles
que siguin menys restrictives de la llibertat o patrimoni dels afectats.
d) L’omissió de mesures provisionals que puguin causar perjudicis de
reparació impossible o difícil, així com d’aquelles altres que portin
aparellada la violació de drets emparats per les lleis.
2. Les mesures de caràcter provisional podran consistir en les previstes a
l’article anterior de la present ordenança i en la prestació de fiances,
així com en la retirada de productes, substàncies o materials, en el
comís o precinte d’aparells o equips, en la clausura o aturada de les
instal·lacions o, en totes aquelles altres que es trobin previstes en normes
específiques o respecte de les quals es posi en relleu llur idoneïtat i
proporcionalitat.
3. Llevat de supòsits d’urgència qualificada o quan pugui resultar
frustrada la seva finalitat, aquestes mesures, degudament justificades,
s’imposaran prèvia audiència dels interessats i, seran executades de
conformitat amb allò que disposa el capítol V del títol VI de la LRJPAC.
En relació a la suspensió d’activitats, caldrà estar a allò que disposa
l’article anterior d’aquesta ordenança.

4. Les mesures de caràcter provisional seran susceptibles dels recursos
establerts a l’ordenament jurídic.
5. Les mesures provisionals podran ser alçades o modificades durant la
tramitació del procediment sancionador, d’ofici o a instància de part,
en virtut de circumstàncies sobrevingudes o que no hagin pogut ser
preses en consideració en el moment de l’adopció de la mesura
provisional de què es tracti.
6. Les mesures provisionals s’extingiran amb l’eficàcia de la resolució
administrativa que posi fi al procediment, tret que siguin objecte de
confirmació en la resolució definitiva, sens perjudici de mantenir-se, si és
el cas, la mesura autònoma consistent en la clausura de les activitats
mancades de títol habilitant o dels requisits legals o reglamentaris de
funcionament.
Article 17
Procediment sancionador
Les sancions establertes en la present disposició general s’imposaran,
quan escaigui, d’acord amb el procediment previst per aquesta
ordenança, amb subjecció plena a les determinacions del Títol IX de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú i del Títol II del DECRET
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals. Serà d’aplicació supletòria el
procediment sancionador de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Article 18
Prescripció i caducitat
Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les faltes greus
al cap de dos anys, i les faltes lleus al cap de sis mesos.
El termini de prescripció de les infraccions es comença a comptar des
que es cometen o des que l’Administració en té coneixement. En el cas
d’infraccions derivades d’una activitat continuada, la data inicial del
còmput és la de finiment de l’activitat o l’últim acte amb què la
infracció es consuma.
Les sancions per la comissió de faltes molt greus prescriuen al cap de
tres anys, per la comissió de faltes greus al cap de dos anys, i per la
comissió de faltes lleus al cap d’un any.
Article 19
Graduació de les sancions
1. A l’hora de determinar la sanció corresponent, la corporació
garantirà l’adequació deguda entre la gravetat del fet constitutiu de la
infracció i la sanció aplicada, considerant-se especialment, de forma
conjunta o separada, els criteris següents:
a) El benefici derivat de l’activitat infractora.

b) El grau de participació en el fet per títol diferent al d’autor.
c) La capacitat econòmica de la persona infractora.
d) Els criteris a què fa referència l’article 131.3 de la LRJPAC.
2. En l’establiment de les sancions pecuniàries previstes en aquesta
ordenança, l’Ajuntament procurarà que la comissió de les infraccions no
resulti més beneficiosa per a l’infractor que el compliment de les normes
infringides.
3. Quan de la comissió d’una infracció se’n derivi la comissió d’una altra
o altres, s’imposarà únicament la sanció més elevada de totes les que
siguin susceptibles d’aplicació.
Article 20
De l’obligació de reposar o restaurar les coses
Sens perjudici de la sanció que s’imposi, la persona que comet una
infracció està obligada a reposar o a restaurar les coses a l’estat anterior
a la infracció comesa, i també, si escau, a
abonar la indemnització corresponent pels danys i perjudicis causats de
conformitat amb la legislació de responsabilitat ambiental o patrimonial.
La indemnització pels danys i perjudicis causats a l’administració s’ha de
recaptar per via administrativa.
Article 21
Multes coercitives
Quan s’incompleixi un requeriment ordenat per l’òrgan competent de la
Corporació municipal aquest podrà imposar multes coercitives amb un
màxim de tres de consecutives i amb les quanties màximes següents:
a) Per a les activitats de l’annex I i II LPCAA fins una quantia màxima de
3.000 € cadascuna.
b) Per a les activitats de l’annex III.1 i IV LPCAA fins una quantia màxima
de 1.000 € cadascuna
c) Per a les activitats de l’annex III.2 LPCAA fins una quantia màxima de
500 € cadascuna
Per a l’aplicació de multes coercitives se seguirà expedient on es
constatarà l’incompliment, s’atorgarà tràmit d’audiència, s’imposarà la
multa i es reiterarà de nou el requeriment, tot atorgant un nou termini
proporcional per a complir-lo.
Les quanties màximes previstes en aquest article seran de la meitat quan
sigui el primer cop que cal aplicar multes coercitives.
Article 22
Altres mesures d’execució forçosa
Seran d’aplicació a les matèries objecte de la present ordenança la
totalitat de mitjans d’execució forçosa establerts per la legislació
reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú, per la legislació de règim local i pel
Decret 179/1995, ROAS.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicada
al Butlletí Oficial de la província de Tarragona i regirà de forma
indefinida fins a la seva derogació o modificació (28-06-2012 Ple).

ANNEX I
COMUNICACIÓ PRÈVIA (annex III de la Llei 20/2009)
............................................................................................., amb DNI número
...............................,
en
nom
i
representació
de
l’empresa
.............................................................................................. , amb NIF número
............................., amb domicili a efectes de notificacions a
...............................................................................................................................
...................... actuant en qualitat de ............................................., ostentant
poders vigents i suficients, de conformitat amb l’escriptura número de
protocol ......................., de data.......................................,
EXPOSO:
Que
vull
iniciar
l’activitat
de
............................................................................................................... al local
situat
a
...................................................
..............................................................................
L’esmentada activitat es troba compresa a l'annex III de la Llei 20/2009,
de prevenció i control ambiental de les activitats, epígraf
.................................... i que per al seu exercici disposo de les
autoritzacions requerides per la normativa vigent i em comprometo a
mantenir-les durant el període de temps inherent a l’exercici de
l’activitat.
Que en data .................................... he obtingut la llicència urbanística
per realitzar les obres i instal·lacions , les quals s’han finalitzat en
data....................
Que disposo de l’informe urbanístic favorable de compatibilitat de
l’activitat, emès per l’Ajuntament en data .........................
Adjunto, als efectes de donar compliment al règim de comunicació
prèvia que és d’aplicació a l’activitat esmentada, la documentació
següent:
-La descripció de l'activitat mitjançant un projecte bàsic amb memòria
ambiental.
-La certificació lliurada pel personal tècnic competent que acredita que
l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen a la documentació tècnica
presentats i que es compleixen tots els requisits ambientals.
-Pla de dejeccions ramaderes, si s’escau.
-Declaració responsable en relació a la pòlissa o el contracte
d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la
responsabilitat ambiental de l’activitat, i si s’escau, al compliment dels
articles 77a 83 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (model

normalitzat a l’apartat d’espectacles de la plana web de
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior)
-Projecte tècnic acreditatiu del compliment de la llei 3/2010, de 18 de
febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis .
-Declaració responsable del compliment del Decret 112/2010, de 31
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives (model normalitzat a l’apartat d’espectacles de la
plana web de http://www20.gencat.cat/portal/site/interior)
-Altres autoritzacions preceptives, segons la normativa sectorial.
- Altres documents aportats:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.....................................................................
Per això,
SOL·LICITO
Que es tingui per realitzada comunicació prèvia als efectes de l’article
71 bis de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en relació amb els
articles 51 a 53 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats.
El Catllar, ......... d .......................... de

ANNEX II
LLICENCIA MUNICIPAL D’ACTIVITATS
............................................................................................., amb DNI número
...............................,
en
nom
i
representació
de
l’empresa
.............................................................................................. , amb NIF número
............................., amb domicili a efectes de notificacions a
...............................................................................................................................
...................... actuant en qualitat de ............................................., ostentant
poders vigents i suficients, de conformitat amb l’escriptura número de
protocol ......................., de data.......................................,
EXPOSO:
Que
vull
iniciar
l’activitat
de
............................................................................................................... al local
situat
a
...................................................
..............................................................................
L’esmentada activitat es troba compresa a l’article 2.d de l’ordenança
municipal d’obertura d’establiments i control d’activitats i que per al seu
exercici disposo de les autoritzacions requerides per la normativa vigent i
em comprometo a mantenir-les durant el període de temps inherent a
l’exercici de l’activitat.
Que en data .................................... he obtingut la llicència urbanística
per realitzar les obres i instal·lacions , les quals s’han finalitzat en
data....................
Que disposo de l’informe urbanístic favorable de compatibilitat de
l’activitat, emès per l’Ajuntament en data .........................
Adjunto, als efectes de donar compliment al règim de comunicació
prèvia que és d’aplicació a l’activitat esmentada, la documentació
següent:
-La descripció de l'activitat mitjançant un projecte bàsic amb memòria
ambiental.
-La certificació lliurada pel personal tècnic competent que acredita que
l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte presentat i que es
compleixen tots els requisits ambientals.
-Projecte tècnic acreditatiu del compliment de la llei 3/2010, de 18 de
febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis .
-Altres autoritzacions preceptives, segons la normativa sectorial.
- Altres documents aportats:

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...................................................................
Per això,
SOL·LICITO
Que es tingui per realitzada sol·licitud de llicència municipal d’activitats
en relació amb l’article 2 de l’ordenança municipal d’obertura
d’establiments i control d’activitats
El Catllar, ......... d .......................... de
(Signatura)

ANNEX III
REGIM DE COMUNICACIO D’ACTIVITATS INNOCUES
............................................................................................., amb DNI número
...............................,
en
nom
i
representació
de
l’empresa
.............................................................................................. , amb NIF número
............................., amb domicili a efectes de notificacions a
...............................................................................................................................
...................... actuant en qualitat de ............................................., ostentant
poders vigents i suficients, de conformitat amb l’escriptura número de
protocol ......................., de data.......................................,
EXPOSO:
1.-Que
vull
iniciar
l’activitat
de
.......................................................................................................... al local
situat
a
...................................................
..............................................................................
2.- Que declaro sota la meva responsabilitat de conformitat amb el que
es disposa en l’article 71bis de la llei 30/1992, de 26 de novembre de
regim jurídic de les administracions publiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la llei 25/2009, de 22 de desembre
de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei del lliure
accés a les activitats de serveis i el seu exercici, que compleixo amb els
requisits establerts en la normativa vigent per accedir al reconeixement
d’un dret o facultat o per al seu exercici, així com que disposo de la
documentació que així ho acredita i que em comprometo a mantenir el
seu compliment durant tot el període de temps inherent a aquest
reconeixement sense perjudici de les facultats de comprovació, control i
inspecció que tingui atribuït aquest ajuntament.
3.- Acompanyo a la present sol·licitud:
-NIF, NIE o CIF del titular de l’activitat
-Memòria i plànols d’emplaçament i de planta del local
-Justificant d’adquisició dels extintors o certificat emes per l’empresa
instal·ladora.
-Que en data .............. he obtingut la llicència urbanística per realitzar les
obres i instal·lacions , les quals s’han finalitzat en data..........
-Que disposo de l’informe urbanístic favorable de compatibilitat de
l’activitat, emès per l’Ajuntament en data ................
-La descripció de les instal·lacions de l’activitat signat i complimentat pel
titular.

-Declaració responsable en relació a la pòlissa o el contracte
d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la
responsabilitat ambiental de l’activitat, i si s’escau, al compliment dels
articles 77a 83 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (model
normalitzat a l’apartat d’espectacles de la plana web de
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior)
-Declaració responsable del compliment del Decret 112/2010, de 31
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives. (model normalitzat a l’apartat d’espectacles de la
plana web de http://www20.gencat.cat/portal/site/interior)
- Altres documents aportats:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
....................................................................
Per això,
SOL·LICITO
Que es tingui per realitzada la comunicació d’inici d’una activitat
innòcua, de conformitat amb el que preveu l’article 7 de l’ordenança
municipal d’obertura d’establiments i control d’activitats
El Catllar, ......... d .......................... de

