
Disposició transitòria primera, apartat 3 
 

“Les activitats que la present ordenança subjecta al règim de comunicació 
prèvia hauran d’adaptar-se a les seves previsions 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.” 

 
Creació de la disposició transitòria primera bis 
 

“Primera bis: Adequació de les activitats que la present ordenança subjecta a 
permís municipal ambiental: 
 
1. Totes les activitats existents subjectes a permís municipal que no l’hagin 

sol·licitat al moment de l’entrada en vigor de la Llei 3/1998, de 27 de febrer 
(30-06-1999) l’hauran de sol·licitar dins del termini que s’indiqui en el 
requeriment d’adequació. A aquests efectes l’Ajuntament inclourà les 
activitats de l’annex III afectades dins el calendari d’adequació que aprovi 
l’Ajuntament.  

 
2. No es podran adequar aquelles activitats mancades de títol habilitant i que 

siguin incompatibles amb el planejament urbanístic vigent. 
 

3. Procediment d’adequació de les activitats autoritzades abans de l’entrada 
en vigor de la LIIA que no hagin introduït canvis substancials: 

 
a) El procediment d’adequació s’inicia mitjançant sol·licitud del titular 

de l’activitat a l’Ajuntament acompanyada d’una certificació emesa 
per tècnic competent i visada, que acrediti el compliment de tots els 
requisits mediambientals i de prevenció d’incendis exigibles, i que 
l’activitat no ha sofert canvis substancials. 

 
b)  La sol·licitud de permís municipal es sotmet als tràmits següents: 
 

- Verificació formal de la documentació presentada. 
- Informe dels tècnics municipals per raó de la matèria. 
- Proposta de resolució i audiència al titular de l’activitat per 

un termini e 10 dies. Es podrà prescindir d’aquest tràmit 
d’audiència sempre i quan la resolució sigui favorable a 
l’atorgament del permís i no s’hi introdueixin mesures 
correctores diferents a les que figurin a la certificació. 

- Notificació de la resolució al sol·licitant. 
 

4. Procediment d’adequació de les activitats mancades de títol habilitant i de les 
activitats que hagin introduït canvis substancials: 

 



a) El procediment d’adequació s’inicia mitjançant sol·licitud del titular de 
l’activitat a l’Ajuntament acompanyada de memòria descriptiva i 
plànols amb el contingut previst a l’article 67, apartats 1 i 2 d’aquesta 
ordenança, i d’una certificació emesos per tècnic competent i visats. 
La certificació haurà d’acreditar el compliment de tots els requisits 
mediambientals i de prevenció d’incendis exigibles i que l’activitat 
s’ajusta a la memòria descriptiva presentada. 

 
b) La sol·licitud de permís municipal es sotmet als tràmits regulats als 

articles 70 a 75 d’aquesta ordenança amb l’excepció següent:Cas que 
es tracti d’activitats incloses en el Decret 239/1999, de 31 d’agost, 
s’obrirà un període d’informació pública de 20 dies mitjançant anunci 
al tauler d’anuncis de l’ajuntament i edicte publicat al BOP. 

 
5. La resolució haurà de tenir el contingut previst a l’article 77 d’aquesta 

ordenança i fixarà l’any d’inici dels controls periòdics. 
 
6. Cas que es tracti d’activitats ramaderes que han presentat el pla de gestió 

de les dejeccions però no el tenen validat, aquest s’entendrà aprovat amb la 
resolució la qual serà tramesa al Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca (DARP) juntament amb el pla i la certificació tècnica d’acord amb allò 
previst a la disposició transitòria segona del Decret 50/2005, de 29 de març. 

 
Si es tracta d’activitats que no han presentat el pla de gestió de les 
dejeccions, aquest s’haurà de presentar juntament amb la resta de 
documentació i s’entendrà aprovat amb la resolució, i posteriorment serà 
tramès al DARP. 

 
7. Cas que es tracti d’activitats incloses en el Decret 239/1999, de 31 d’agost 

de 1999, pel qual s’aprova el catàleg dels espectacles, les activitats 
recreatives i els establiments de pública concurrència sotmesos a la Llei 
10/1990, de 15 de juny, amb la resolució s’entendrà adequada l’activitat a 
l’esmentat Decret. La resolució tindrà, a més del contingut esmentat a 
l’apartat 5, els continguts que es fixen per la normativa específica i serà 
comunicada a la corresponent Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat. 

 
8. La resolució es dicta i notifica en el termini de dos mesos a comptar des de 

la data de la presentació de la sol·licitud al registre general de l’Ajuntament. 
 

9. El termini per atorgar el permís municipal ambiental i la llicència 
d’establiment de pública concurrència si es tracta d’activitats mancades de 
títol habilitant és de quatre mesos a comptar des de la data de la 
presentació de la sol·licitud al registre. 

 



10. Transcorreguts els terminis anteriors sense que s’hagi notificat la resolució, 
llevat que l’ajuntament hagués intentat la notificació, s’entén que l’activitat 
és autoritzada. 

 
11. Les activitats adequades no estan subjectes a control inicial. Tot i així, es 

podrà establir en la resolució, l’obligació de presentar certificacions 
complementàries relatives a les mesures que s’hi indiquin. 

 
12. Si la resolució és denegatòria, el cessament de l’activitat es durà a terme 

d’acord amb el que s’estableixi a la resolució.” 
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