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1.  Concepte de VERIFICACIÓ D’ACTIVITATS

• Entrada en vigor de la Llei 16/2015 canvi en el marc d’intervenció de 
les activitats:

• Potestat administrativa per a comprovar el compliment dels requisits 
exigits per a la normativa una vegada implantada l’activitat.

• Ve determinada en els plans i programes de verificació.

INTERVENCIÓ PRÈVIA LLICÈNCIA / AUTORITZACIÓ

INTERVENCIÓ POSTERIOR 
Control “ex post”

COMUNICACIÓ PRÈVIA 
DECLARACIÓ RESPONSABLE

TràmitControl



2. Activitats SOTMESES a verificació

• Activitats innòcues (declaració responsable) i 
Activitats de baix risc (comunicació prèvia) 
incloses a la Llei 16/2015

• Activitats de l’annex III de la Llei 20/2009 

• Establiments d’espectacles i activitats 
recreatives subjectes a comunicació d’acord 
amb Decret 112/2010

• Activitats no classificades sotmeses al règim 
de comunicació (escoles, centres sanitaris,...)



3. Quines actuacions realitzem
3.1 Verificació bàsica i essencial 

• 100 % de les activitats comunicades / declarades

• En un termini de 15 dies

Consisteix en:

• Revisió formal de la documentació aportada 

Impresos degudament complimentats i signats

Documentació tècnica (projecte, certificats, autoritzacions sectorials)

Pagament de la taxa



Verificació bàsica i essencial (2)

• Comprovació dels aspectes de caràcter essencial
Classificació de l’activitat

Compatibilitat urbanística i situació relativa

Llicència / comunicació d’obres 

Ús i ocupació

Autoritzacions sectorials de funcionament o implantació

Acta de comprovació en matèria d’incendis 

Mesuraments d’aïllament acústic (EPCA)

Comprovació de referència cadastral 



Verificació bàsica i essencial (3)

• Determinar les activitats sotmeses verificació tècnica programada 
en funció de la incidència de l’activitat (índex de criticitat):

• Paràmetres que s’utilitzen per ponderar la incidència:
Tipologia d’activitat (recreatives, restauració, publica concurrència,...)

Magnitud (m2)

Incidència respecte l’entorn (soroll, olors, fums, tipologia de residus,...)

Perillositat (Risc d’incendi, risc explosió, ...)



Circuit Verificació bàsica i essencial

Alta 
Activitat

Verificació 
bàsica

100%
Documentació

No correcta

Documentació
correcta

No presenta 
documentació

Presenta 
Documentació

Inf. desfavorable
Deixa sense efecte

Conformitat

No

Si

Programa 
verificació

Verificació 
tècnica 

programada

Verificació 
tècnica No 

programada

10 d



3.2 Verificació tècnica:

Verificació documental:
• Verificació del compliment de la documentació tècnica d’acord amb 

la normativa d'aplicació.

Inspecció a l’activitat, que consisteix en comprovar:
• Si l’activitat s’ajusta a la documentació aportada.

• Aspectes protecció contra incendis

• Aspectes mediambientals

• Compliment d’ordenança municipal (OMRITAUA)

• CTE (Accessibilitat,...)

• Aspectes específics relatius a normativa sectorial



3.2. Altres aspectes de la Verificació tècnica :

• Activitats que, per la seva naturalesa, resten subjectes a verificacions
documentals per comprovar el compliment de la documentació
tècnica, actes d’inspecció o autoritzacions sectorials que puguin ser
exigides.

• Només un 18 % de les activitats surten favorables en la primera
verificació.



Circuit Verificació tècnica (3)

Programa 
verificació

Verificació 
tècnica

Informe 
desfavorable

Informe 
favorable

No presenta 
documentació

Presenta 
Documentació

Inf. desfavorabe
Deixa sense efecte

Conformitat

No

Si

Assabentat

1 mes



3. Com s’organitza i prioritza (1)

Verificació tècnica programada
• Les activitats que passen a verificació tècnica programada es seleccionen 

en la fase de revisió bàsica i essencial i es fonamenta en una avaluació de 
la incidència de l’activitat (índex de criticitat), d’acord amb els paràmetres 
que estableix el pla d’inspeccions.

• Les comunicacions es verifiquen per semestres.

• Les declaracions es verifiquen mensualment.



• Verificació tècnica no programada
a) Prioritària 

• Comprovació de denúncies

• Detecció incompliments amb afectes sobre la seguretat i  la salut, l’entorn o el 
medi ambient.

• Emplaçaments on es detecti un possible conflicte urbanístic.

b) Per campanyes

• Motivada per a comprovar un determinada tipologia d’activitats (locutoris, 
centres sanitaris,...)

• Motivada per determinar el compliment d’un determinat aspecte 
(climatització, legionel·la,...)

c) Aleatorita 





Moltes gràcies

per la vostra atenció





II. TRÀMITS PREVIS

• Obres.

• Prevenció i seguretat contra incendis.

• Instal·lacions. 

• Ambientals.

• Sectorials.



• Obres
• OMR dels expedients urbanístics (OMREU).

• Entrada en vigor 19.02.2018.

• c. del Sol, 1. 3a planta.

• Prevenció i seguretat contra incendis
• Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

• RD 513/2017, RIPCI. Certificació de les instal·lacions per empresa inscrita al 
RASIC.



Instal·lacions
(Llei 9/2014, de seguretat industrial)

• Instal·lacions elèctriques.

• Instal·lacions de combustibles 
gasosos.

• Instal·lacions tèrmiques en els edificis.

• Equips a pressió.

• Instal·lacions d’emmagatzematge 
productes químics.

• Plantes i instal·lacions frigorífiques.

• Bancs solars.

• Instal·lacions radioactives i de raig X.

• Instal·lacions petrolíferes.

• Ascensors i grues.

• Afectats per la normativa d’accidents 
greus.

www.canalempresa.gencat.cat



Ambientals

• Aigües residuals:
• Permís d’abocament.

• Residus:
• Alta productor.

• Contracte gestor autoritzat.

• DARI.

• Pla de gestió de les dejeccions 
ramaderes.

• Informe preliminar del sòl i Informe de 
situació del sòl.

• Atmosfera:
• Llibre de registre d’emissions.

• Autorització/comuicació d’emissions a 
l’atmosfera.

• Pla de gestió de dissolvents.

• Autorització d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle.

• Registre d’instal. de combustió mitjana 
(RICMIC).



Sectorials

• Agricultura, ramaderia i pesca:
• Reg. d’explotacions ramaderes.

• Reg.nucli zoològic.

• Comerç:
• Llicència comercial.

• Comerç pirotècnia.

• Empreses de seguretat privada.

• Establiments obligats a disposar de 
mesures de seguretat privada.

• Autoritz. d’implantació: Estancs, 
farmàcies i administracions de loteria.

• Educació, cultura, oci i serveis:
• CP i registre d’instal. Juvenils.

• Autoritz. Serveis Socials.

• Autoritz. Centres eductius privats.

• CP centres no reglats.

• Acreditació de ludoteques.

• Turisme:
• Establiments turístics.

• Habitatges turístics.



Sectorials (continuació)

• Salut:
• Ortopèdies, òptiques i audiopròtesis.
• Pròtesis dentals.
• Farmàcies.
• Centres i serveis sanitaris.
• Medicina de l’esport.
• DR Legionella en establiments d’ús 

públics. (*)

• Autoritz. Establiments aplicadors de 
pírcings, tatuatges i/o micropig.

• DR establiments alimentaris. (*)

• Reg. San. Indúst. i product. Alim. (RSIPAC)

(*): Poden ser tràmits simultanis a la DR o CP 
d’activitats.

• Centres de culte:
• Registre estatal d’entitats religioses.

• Jocs i apostes:
• Registre d’empreses de màquines 

recreatives i d’atzar.

Alimentaris

Sanitaris



Moltes gràcies

per la vostra atenció


