
Article 99: Revisió del permís municipal ambiental (annex III de la LIIA) 
 

El permís ambiental municipal no se sotmet a cap revisió periòdica, però 
l’Ajuntament podrà procedir a la revisió quan es doni algun dels supòsits 
previstos a l’article 90 d’aquesta ordenança. 

Els tràmits a seguir en el procediment de revisió del permís municipal ambiental 
són els següents: 

  
a) Informació Pública pel termini de 5 dies, mitjançant publicació al tauler 

d’anuncis de l’Ajuntament. 
b) Avaluació ambiental de l’Ajuntament en els aspectes de la seva 

competència. 
c) Resolució de l’Alcalde 
d) Notificació al titular de l’activitat. 

 
Transcorregut un mes i 15 dies des de la data d’inici del procediment de revisió del 

permís municipal ambiental sense que hagi recaigut resolució o, aquesta no 
s’hagués notificat al titular de l’activitat, llevat que l’Ajuntament hagués intentat 
la notificació, s’entén que es produirà la caducitat de l’expedient. Aquest termini 
quedarà interromput i podrà ser prorrogat en els supòsits i forma que regulen 
els articles 42 apartats 5 i 6 i 44.2 de la LPAC. 

 
En el cas que l’acte de revisió suposi modificació de les condicions del permís 

ambiental municipal, s’ha d’atorgar al titular de l’activitat el termini o terminis 
que correspongui per adaptar l’activitat als nous requeriments o prescripcions. 
Llevat de casos especials, els terminis no podran ser inferiors a un mes ni 
superiors a sis mesos. 

 
Disposició transitòria primera apartat 3: 
 
“3. Les activitats autoritzades per l’Ajuntament abans del 30 de juny de 1999, que la 
present ordenança subjecta a permís municipal previ, l’hauran de sol·licitar abans de 
l’1 de gener del 2004. La sol·licitud formulada pels interessats anirà acompanyada de 
la documentació tècnica que s’escaigui i es sotmetrà als tràmits del procediment de 
revisió regulat a l’article 99 de la present ordenança. Transcorregut un mes i 15 dies a 
comptar des de la sol·licitud de l’interessat sense que hagi recaigut resolució o, 
aquesta no s’hagués notificat al titular de l’activitat, llevat que l’Ajuntament hagués 
intentat la notificació, el permís ambiental s’entendrà renovat. Aquest termini quedarà 
interromput i podrà ser prorrogat en els supòsits i forma que regulen els articles 42 
apartats 5 i 6 i 42 de la LPAC. Les que queden sotmeses al règim de comunicació 
prèvia hauran d’adaptar-se a les previsions d’aquesta ordenança amb motiu de 
qualsevol canvi substancial en l’activitat o, com a molt tard, amb motiu del primer acte 
de control o verificació tècnica ambiental que es porti a terme.” 
 
 



“ DISPOSICIÓ ADDICIONAL VUITENA.- De conformitat amb allò que estableix 
l’article 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en cas que 
l’interessat prevegi la instal.lació d’un rètol d’informació de caràcter fix en la seva 
instal.lació, visible des de la via pública o els dels espais interiors de l’activitat de 
pública concurrència, haurà de ser com a mínim redactat en català, la qual cosa es 
farà constar en el cos de les llicències i els permisos que s’atorguin, de conformitat 
amb la present Ordenança.” 
 
“DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA DOTZENA.- Respecte dels rètols d’informació de 
caràcter fix redactats en llengua no catalana existents en el moment de l’entrada en 
vigor d’aquesta Ordenança, l’Ajuntament de Canet de Mar contribuirà amb la seva 
acció de foment A afavorir la seva substitució per uns rètols en els quals es normalitzi 
el seu text en llengua catalana.” 
 


