


Què entenem per activitat econòmica?
Qualsevol activitat de caràcter empresarial o professional que suposi

per compte propi dels mitjans de producció, dels recursos
humans o tots dos, amb la finalitat en la producció o
distribució de béns o en la prestació de serveis.

Quin tipus intervenim?
Totes aquelles que venen determinades per la normativa per raó de la seva incidència,
independentment de de lucre de qui les exerceix ja sigui persona física o jurídica.



Àmbits en què podem intervenir: drets dels ciutadans i competències de local

Drets constitucionals
Dret a un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona i deure de conservar-lo.
Dret a la .

Competències que els ens locals han de prestar obligatòriament (LBRL i LMRLC):
Seguretat en llocs públics.
Protecció civil, prevenció i extinció .
Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística i correlativament d'activitats
Patrimoni històric artístic.
Protecció del medi ambient.
Protecció de la salubritat pública.



Instruments per exercir les competències activitat dels ciutadans (art. 
84LBRL ):

Ordenances i bans (potestat normativa).
Sotmetiment a llicència prèvia i altres actes de control preventiu.
Sotmetiment a comunicació prèvia i declaració responsable.

normativa que la reguli.

I molt important...... el planejament urbanístic



CANVI DE PARADIGNA EN LA INTERVENCIÓ DE LES ACTIVITATS

Directiva de Serveis 2006/123/CE
La entrada en vigor Directiva de mercat interior, obliga a adequar la legislació que afecta a les autoritzacions
econòmiques.

És una norma que té una triple vessant: 

simplificació administrativa / finestreta única
assolir la cooperació administrativa
eliminació 

No obstant, la simplificació administrativa en cap cas pot comportar la reducció dels requeriments mediambientals exigibles als titulars.

La transposició a l'ordenament intern Directiva realitzat a través de la modificació de diverses lleis en els àmbits sectorials i
de procediment. Com a conseqüència produït un canvi de filosofia en quant a la intervenció administrativa:

passat control previ llicència, a un control a posteriori comunicació i declaració responsable.



:

LLICÈNCIA

És un acte administratiu de control previ a activitat, mitjançant el qual es permet dret que té reconegut el
ciutadà. Es controla prèviament que es compleixen els requisits per exercir el dret o iniciar . Té caràcter reglat i «real»
COMUNICACIÓ PREVIA :

És un document mitjançant el qual la persona interessada o la persona que la representi, posa en coneixement de pública
competent fets o elementes relatius a dret o a activitat, que ha acompanyat, si , de la
documentació necessària per al seu compliment de conformitat amb el que estableix la normativa sectorial; generalment del projecte
tècnic signat per un tècnic competent, i del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de

.

DECLARACIÓ RESPONSBLE

És un document subscrit per la persona interessada, o la persona que la representi, en què declara sota la seva responsabilitat que
compleix els requisits establerts per la normativa vigent per accedir al reconeixement dret o facultat per al seu exercici, que disposa
de la documentació acreditativa corresponent (un certificat tècnic justificatiu de complir-los) i que es compromet a mantenir-ne el
compliment durant la vigència reconeixement o exercici de .



LA LLEI DE SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA: Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 
econòmica.

La declaració responsable i la comunicació prèvia ha de contenir una manifestació explícita sobre la conformitat
de econòmica amb el règim urbanístic del sòl.

La presentació de la declaració responsable o la comunicació prèvia habilita de manera immediata per a de
sota la responsabilitat del seu titular, i alhora faculta per a dur a terme qualsevol actuació de

comprovació a través de la verificació, la inspecció i, si , la sanció.

La RESPONSABILITAT de les instal·lacions, i el funcionament de les activitats correspon a les persones titulars i al
personal tècnic de , que realitzen els projectes i els certificats tècnics requerits així com a les persones que
de controlar el funcionament.

té la potestat de realitzar un control a posteriori a través de les inspeccions municipals. Aquestes inspeccions
de verificació i control a traves Pla .

Passar a un règim de control posterior basat en la confiança legítima comporta la necessitat un règim sancionador
per als casos en què la norma.



NORMES REGULADORES DE LA INTERVENCIÓ DE LES ACTIVITATS:

Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats 
Llei espectacles i activitats recreatives
Llei 16/2009 dels Centres de culte
Decret 112/2010, Reglament espectacles i activitats recreatives
Llei 3/2010 de prevenció i extinció
Llei 16/2015, de simplificació administrativa 
Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires
Lleis de procediment administratiu i de règim jurídic

Aquestes lleis reconeixen competències als ens locals per intervenir les activitats



La vida activitat comença amb la seva legitimació a
través de :

Llicència ambiental + CI
Llicència sectorial ex: recreativa
Comunicació prèvia
Declaració responsable
....Altres



Un cop legitimada , aquesta
pot iniciar la seva vida. Obrir la porta

...però la vida activitat és, en principi,
indefinida i dinàmica...



Principals circumstàncies de la vida de les activitats:

Submissió a controls periòdics/autocontrols
Submissió a revisions periòdiques/anticipades
Modificacions subjectives: Canvis de titularitat
Modificacions objectives : Local, instal·lacions, processos, etc.

Substancials
No substancials

Cessament :
Baixa voluntària
Baixa 

Incorrecte funcionament : Disciplina 
Inspecció
Procediment de restauració de la legalitat
Procediment sancionador



ALGUNES DADES
Dades referides a 2017

són DR i Comunicacions
2,56 %  són Llicències

2014 2015 2016 2017

LRLA 6 6 10 8

LRLM 7 11 6 2
LRCA 71 40 49 30
LRCM 480 411 339 0
LRCO 125 119 83 82
LTTM 127 171 147 159
LRCP 0 0 21 149
LRDR 0 0 29 200
LLCI 46 59 54 82
LLPA 45 68 80 93
LLDA 367 333 278 278
LLSA 27 14 2 2

TOTAL 1301 1232 1141 1078

Llicències 10

Comunicacions
179
DR 200



QUI SOM? QUÈ FEM?
Som un equip de  16 persones

3 Advocades 

7 Tècnics

5 Auxiliars administratius

1 Informadora-Tramitadora al Registre



Tramitació dels expedients administratius següents:
LLICÈNCIES: ambientals, recreatives.

COMUNICACIONS: Ambientals, Recreatives, de Culte, Municipals

DECLARACIONS RESPONSABLES: Activitats de I de la LSA

CANVIS DE TITULARITAT

INFORMES DIVERSOS I CERTIFICATS

INFORMES PER A ALTRES DEPARTAMENTS

SOL·LICITUD AL SERVEI DE PREVENCIÓ

REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA EN DE LES ACTIVITATS
entrada de projectes amb la corresponent liquidació de taxes.

ASSESSORAMENT TÈCNIC

INSPECCIONS

DISCIPLINA

SANCIONS



MOLTES GRÀCIES 
PER LA VOSTRA ATENCIÓ


