


PROGRAMA D’INSPECCIONS – CONTROLS DE FUNCIONAMENT

• Introducció

• Normativa aplicable

• Que és un pla de verificació? I un programa de verificació?

• Perquè disposar d’un pla de verificació / programa d’inspeccions?

• Quines activitats queden incloses en el pla de verificació?

• Estructura i contingut del pla i programa de verificació.

• Aprovació, publicació i comunicació del pla i programes.

• Indicadors de seguiment.

• Seguiment i avaluació del pla.



INTRODUCCIÓ

Directiva de serveis i aprovació de la Llei 16/2015 de Simplificació administrativa:

Canvis en la regulació dels règims d’intervenció de les activitats.

Agilitzar i simplificar la implantació de noves activitats

Resultat: la majoria de les activitats estan subjectes al regim de comunicació prèvia o de declaració responsable.

NO IMPLICA QUE L’ADMINISTRACIÓ NO HAGI DE DUR A TERME CAP TIPUS DE CONTROL SOBRE LES ACTIVITATS

IMPLICA UN CANVI EN EL MOMENT EN EL QUE S’EFECTUEN ELS CONTROLS

fins ara es duia a terme abans que s’implantés l’activitat amb l’examen i aprovació del projecte, ara s’efectua ex post, un 
cop l’activitat s’ha implantat i ha començat a funcionar, es a dir, mitjançant inspeccions o actuacions de verificació.

Es fan necessàries la planificació i implantació de sistemes de verificació de les activitats i l’establiment d’una metodologia per a 
l’aprovació dels plans.



• Llei 20/2009: Les activitats comunicades es poden iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat 
les certificacions (art. 52.5) 

• Llei 39 i 40/2015: Els titulars d’activitats comunicades poden iniciar l’activitat sense perjudici de la facultat de l’Administració de 
comprovació, control i inspecció. 

• Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos aplicables según la legislación correspondiente, para lo cual
podrán comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que 
se produzcan. 

• 84 ter LBRL: Cuando el ejercicio de actividades no precise autorización habilitante y previa, las Entidades locales deberán establecer y 
planificar los procedimientos de comunicación necesarios, así como los de verificación posterior del cumplimiento de los requisitos
precisos para el ejercicio de la misma por los interesados previstos en la legislación sectorial. 

• Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals “les entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de 
servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local, y en particular: i) (...) realización de las actividades
administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración
responsable o comunicación previa”. 

• TRLMRLC. “En el cas que l’exercici d’activitats no requereixi autorització habilitant i prèvia, les entitats locals han d’establir i planificar els 
procediments de comunicació necessaris i els de verificació posterior del compliment dels requisits per a l’exercici de l’activitat per part 
dels interessats” (art. 236 modificat per LSA) 

• L16/2015, LSA. Art. 6: “El control que han d’exercir les AP sobre l’inici d’activitats econòmiques i sobre l’exercici d’aquestes ha d’ésser 
proporcionat, no discriminatori, transparent i objectiu, i ha d’estar vinculat clarament i directament a l’interès general que el justifica. Les 
administracions públiques de Catalunya han d’aprovar anualment plans d’inspecció i control de les activitats econòmiques per a afrontar les 
tasques de control ex post a què obliga aquesta llei.” 

NORMATIVA









PERQUÈ DISPOSAR D’UN PLA DE VERIFICACIÓ / PROGRAMA D’INSPECCIONS?

• L’article 6 de la Llei de simplificació estableix la necessitat d’establir els 
plans d’inspecció i control: 

S’han d’aprovar anualment plans d’inspecció i control de les activitats
econòmiques per a afrontar les tasques de control ex post a què obliga
aquesta llei.

• Es tracta d’una regulació poc precisa, que no ofereix els criteris ni la 
metodologia per a la seva creació.



Aspectes de la implantació dels Plans i programes de verificació:

• Els règims de CP o DR no suposen una disminució dels requisits per garantir la 
seguretat, la salut, la protecció del medi ambient, l’ordre públic, la convivència de les 
activitats, etc

• Obliga a l’Administració de vetllar pel compliment dels requisits aplicables 
• Aporta objectivitat a la funció inspectora 
• Permet a l’Ajuntament:

• Identificar les activitats i determinar l’abast dels controls

• Establir criteris de priorització 
• Disposar de recursos per a l’execució de la inspecció 

• Disposar de recursos per a dur a terme l’actuació administrativa posterior, en cas de detectar 
incompliments o deficiències. 

• Coordinar-nos amb els altres departaments



QUINES ACTIVITATS 
QUEDEN INCLOSES 
EN EL PLA DE 
VERIFICACIÓ?



Per a l’elaboració del Pla i programa de verificació les activitats que es tenen en compte son les següents:



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 367 333 316 278

LLSA 27 14 2 2

TOTAL 1301 1232 1141 1078

461 expedients



• Article 6 LSA: 

• Proporcionat

• No discriminatori

• Transparent

• Objectiu

• Vinculat a l’interès general que el justifica

ESTRUCTURA I CONTINGUT DEL PLA DE VERIFICACIÓ





• OBJECTE DEL PLA 
• Definir objectius i criteris de prioritat.

• Planificar i establir la metodologia de comprovació de les activitats i establiments 
subjectes a Declaració responsable i Comunicació prèvia. 

• OBJECTE DEL PROGRAMA
• Concretar les actuacions de verificació que es durant a terme durant la seva vigència. 





Actuacions de verificació dels expedients d’activitats comunicades (CP/DR):

1. Verificació bàsica i essencial

2. Programa de verificació

2.1 Verificació tècnica programada: criteris de criticitat.
2.2 Verificació tècnica no programada

• Priorització
• Campanyes
• Aleatorietat



Verificació bàsica i essencial

• 100 % de les activitats comunicades / declarades

• En un termini de 15 dies

• Revisió formal de la documentació aportada 
• Impresos degudament complimentats i signats

• Documentació tècnica (projecte, certificats, autoritzacions sectorials)

• Pagament de la taxa

• Comprovació dels aspectes de caràcter essencial: classificació, compatibilitat 
urbanística, obres, ús i ocupació, soroll, autoritzacions sectorials, informes previs 
preceptius (incendis, ús provisional), comprovació referència cadastral, etc.



Actuacions de verificació dels expedients d’activitats comunicades (CP/DR):

1. Verificació bàsica i essencial

2. Programa de verificació

2.1 Verificació tècnica programada: criteris de criticitat.
2.2 Verificació tècnica no programada

• Priorització
• Campanyes
• Aleatorietat



Verificació tècnica programada

Consisteix en la revisió complerta de la documentació aportada, amb valoració del grau
de compliment de la normativa que li és d’aplicació a l’activitat, així com la corresponent
inspecció a l’activitat.

S’eximeixen de realitzar la inspecció a l’activitat aquells aspectes que prèviament hagin
estat inspeccionats per entitats ambientals de control degudament acreditades per la
Generalitat de Catalunya, dintre de l’àmbit de les seves competències (incendis, emissions
a l’atmosfera, soroll, etc). Cas que l’àmbit d’actuació hagi estat la totalitat de l’establiment,
s’eximiran de la inspecció municipal (controls inicial, etc).

Únicament per a les activitats que compleixin els criteris de criticitat



• Consisteix en establir un criteri objectiu que permeti prioritzar
aquelles activitats que, per les seves característiques, la seva
incidència sobre l’entorn i l’afectació a la seguretat de les persones,
convé verificar abans que les altres.

• Es determina per a cada subtipus de tramitació, quins són els criteris
de criticitat per assignar l’activitat com a verificació tècnica
programada.

CRITERIS DE CRITICITAT



• Activitats que, atès la seva classificació en la LPCAA, tenen incidència
ambiental tot i estar sotmeses a règim de comunicació.

• Per avaluar la seva incidència ambiental i garantir el compliment de la
normativa sectorial que li és d’aplicació, el 100% dels expedients de
comunicació ambiental es tramiten com a verificació tècnica
programada.

CRITERIS DE CRITICITAT: COMUNICACIONS AMBIENTALS



• Paràmetres per a seleccionar les activitats sotmeses a verificació:

• Tipologia d’activitat 

• Superfície de l’activitat 

• Incidència al veïnat (olors, soroll,...)

• Perillositat (industrials i emmagatzematge)

CRITERIS DE CRITICITAT: COMUNICACIONS PRÈVIES (1)



• Relació d’activitats que passen directament a verificació tècnica
programada:

• Activitats recreatives i de restauració
• Comerç amb degustació
• Venda de menjar preparat
• Club de fumadors de cànnabis
• Scape rooms
• Centres de culte 
• Activitats esportives (gimnasos, ...)
• Activitats industrials i d’emmagatzematge S> 500 m² construïda que no disposen d’informe 

previ d’incendis.
• Activitats comercials S> 400 m² 
• Sanitari assistencial  i educatius, S> 400 m² construïts
• Ús residencial públic (geriàtrics, hotels, etc.) que no disposin d’informe previ d’incendis.
• Oficines i serveis S>750 m2 construïts

CRITERIS DE CRITICITAT: COMUNICACIONS PRÈVIES (2)



• Paràmetres per a seleccionar les activitats sotmeses a verificació:
• Tipologia d’activitat 

• Incidència al veïnat (olors, soroll,...)

• Relació d’activitats que passen directament a verificació:

• Establiments comercials amb terminal de cocció de pa.

• Establiments de comerç alimentaris: supermercats.

CRITERIS DE CRITICITAT: DECLARACIONS RESPONSABLES



Es distingeixen dos tipus de verificació tècnica programada

A) Revisió documental
• 100% dels expedients de control periòdic / inicial.

• Comprovació de que es disposa de la documentació mínima requerida en la presentació
de la sol·licitud del control:

• Legalització vigent de la instal·lació elèctrica
• Legalització vigent de la Gas
• Vigència del manteniment de la Protecció activa contra incendis (extintors, sistema automàtic extinció 

campana extractora, etc)
• Correcta Gestió Olis cuina
• Import correcte de l’Assegurança Responsabilitat Civil i vigència del rebut de pagament
• Foto del rètol exterior amb la següent informació correcta: Nom establiment, activitat autoritzada, horari 

de funcionament i aforament autoritzat
• Fotografia de la façana / façanes complerta, sense incompliments tècnics per ubicació d’aire condicionat.

CRITERIS DE CRITICITAT: CONTROLS INICIALS / PERIÒDICS (1)



B) Revisió documental + Inspecció

A més de la revisió documental del punt anterior, es realitzarà visita d’inspecció
dels expedients que compleixin algun dels següents expedients:

• Número d'expedient parell, que no realitzi el control per una entitat ambiental de 
control degudament acreditada.

• Expedient amb disciplina d'activitats d’aspectes tècnics (no administratius).

• Expedients que hagin tramitat una modificació no substancial amb el control periòdic.

• Expedients amb limitació horària o sense cuina o elements de cocció.

CRITERIS DE CRITICITAT: CONTROLS INICIALS / PERIÒDICS (2)



• La documentació de les modificacions no substancials d’activitats
comunicades seguiran el mateix procediment de revisió bàsica i
programa d’inspecció (verificació tècnica programada / no
programada) que la seva tipologia d’activitat amb els criteris de
criticitat establerts per a cadascuna d’elles (comunicació municipal,
comunicació ambiental, etc) .

CRITERIS DE CRITICITAT: MODIFICACIONS NO SUBSTANCIALS



1. Verificació bàsica i essencial

2. Programa de verificació

2.1 Verificació tècnica programada: criteris de criticitat.

2.2 Verificació tècnica no programada

• Priorització

• Campanyes

• Aleatorietat



Verificació tècnica no programa (1)

Es tracta de la resta d’expedients que per les seves característiques i baix grau d'incidència, es
considera suficient realitzar una revisió bàsica documental, sense que sigui necessari aprofundir en
l’expedient.

En qualsevol moment els programes de verificació poden determinar que les activitats passen a
verificació tècnica programada.

Altrament, s’estableixen els següents supòsits en que aquests expedients passaran a verificació
tècnica programada:

• Priorització

• Campanyes

• Aleatòria



Verificació tècnica no programa (2)

• Priorització

• Quan hi hagi necessitat de comprovar queixes o reclamacions sobre molèsties o quan ja existeixi un
expedient de disciplina obert.

• Quan sigui necessari comprovar incompliments detectats en actes d’inspecció de la policia municipal.
• Quan en el marc de la verificació bàsica documental es detectin incompliments, els quals comportin

risc per la seguretat i salut de les persones o el medi ambient.
• Quan en el marc de la verificació bàsica documental es detectin incompliments, que vinculin altres

autoritzacions (ex superfície de degustació en el cas de comerços amb degustació, per a determinar
superfície terrassa).

• Quan en el marc de la verificació bàsica es tracti d’un emplaçament on es detecti un conflicte urbanístic
o es tracti d’un emplaçament conflictiu (per antecedents o ja sigui en informes previs o llicències
d’obres).

• Quan s’hagi de verificar el cessament definitiu, total o parcial d’activitats que formen part del
programa d’inspeccions.



Verificació tècnica no programa (3)

• Campanyes

El programa d’inspecció i verificació podrà establir una campanya d’inspeccions i control a
determinades activitats i/o establiments, amb la finalitat d’assolir determinats objectius, en un
període de temps concret i sobre un sector o un aspecte determinat de les activitats.

• Per a comprovar una determinada tipologia d’activitats (locutoris, pirotècnia,...)

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

D’aquesta manera es permetrà avaluar els diversos sectors d’activitat econòmica, valorar el grau de
compliment de la normativa, informar als agents que intervenen o corregir, si s’escau, aspectes
essencials que vulneren l’ordenament jurídic.



Verificació tècnica no programa (4)

• Aleatorietat

En funció dels recursos disponibles i del volum total d’expedients tramitats, es podrà establir
anualment que un percentatge d’activitats assignades com a verificació tècnica no programada
passin automàticament a verificació tècnica programada.

La designació d’aquests expedients es realitzarà de manera uniforme entre els expedients tramitats
per a cada període avaluat.



Verificació tècnica no programa (5)

Altres aspectes a valorar en el programa d’inspecció i verificació:

• Transmissions d’activitats

Es valorarà la possibilitat d’establir un percentatge anual d’inspeccions dels expedients de
transmissió realitzades, amb l’objectiu de comprovar que l’activitat que desenvolupen, i les
dimensions i distribució de l’activitat, s’ajusten al títol habilitant objecte de la transmissió.



Activitats no comunicades

S’està treballant amb diferents agents municipals (Informació de base, etc) per disposar d’un cens
real de les activitats existents en el municipi: comercials, industrials, serveis, etc.

Una vegada realitzat el Cens, s’identificaran aquelles que no disposen de títol habilitant per a
l’exercici de l’activitat.

S’establirà un criteri de proporcionalitat per tal de que anualment, el nombre total d’activitats sense
títol habilitant vagi disminuint fins a garantir que el 100% de les activitats del cens d’activitats
estiguin legalitzades.

Es programarà per a que anualment s’identifiqui i es requereixi la legalització d’un percentatge de
les activitats censades que no disposin de títol habilitant.



• Els indicadors seran l’eina principal per al seguiment del Pla, i es determinaran en dos grups

INDICADORS DE SEGUIMENT





Annex Núm. d’activitats

Núm. Activitats 

verificació tècnica 

programada

% d’activitats amb 

verificació tècnica 

programada

Annex III LPCAA (Comunicació ambiental) 2017 30 30 100%

Annex I LSA (Declaració responsable) 2017 200 28 14%

Annex II LSA (Comunicació prèvia) 2017 149 67 45%

Controls inicials / periòdics 2017 82 82 100%

41 22 54%Controls inicials / periòdics 2018

TOTAL 461 (420) 147 32 %  (35%)



Memòria Anual:

• S’ha de redactar amb la finalitat de poder explicar als membres de la 
corporació municipal i al públic en general, de manera clara i 
entenedora, com s’està executant el pla i quins en son els resultats.

• La memòria ha de ser l’eina principal per avaluar el desenvolupament 
del pla ja que permet dur a terme l’anàlisi dels resultats dels indicadors, 
l’assoliment dels objectius, la valoració de les dificultats trobades i la 
presentació de conclusions i propostes de millora per a anys següents.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA





Revisió del pla:

S’especifiquen els casos en els quals el pla s’ha de revisar. 

Dos dels casos que en comporten la revisió son els següents:

• Canvis en la normativa que serveix de base al pla.

• Alteració de les condicions bàsiques d’execució: alteració dels recursos, canvis 
importants del nombre i tipus d’activitat...

El pla i programa d’inspecció són documents “vius” que s’han d’adaptar als
recursos de que disposa l’administració, i a la dinàmica de les activitats
comunicades.







Moltes gràcies

per la vostra atenció


