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AJUNTAmENT dE BLANES 

Edicte sobre l’aprovació definitiva d’una ordenança

Aprovada definitivament, en execució de l’apartat tercer de l’acord de Ple de data 27 de febrer de 2014, l’ordenança municipal 
reguladora de la intervenció administrativa de competència municipal en l’obertura d’establiments i control d’activitats al 
terme municipal de Blanes en règim de comunicació, es fa públic el seu contingut íntegre, d’acord amb el que preveu l’article 
66.1 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en relació amb l’article 70.2 de la Llei reguladora de les bases de 
règim local, per tal que entri en vigor.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA DE COMPETÈNCIA 
MUNICIPAL EN L’OBERTURA D’ESTABLIMENTS I CONTROL D’ACTIVITATS AL TERME MUNICIPAL DE BLANES EN 

RÈGIM DE COMUNICACIÓ. ÍNDEX

TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 
Article 1.- Objecte
Article 2.- Definicions
Article 3.- Àmbit d’aplicació i classificació de les activitats subjectes al règim de comunicació prèvia municipal.
Article 4.- Règims d’intervenció administrativa de les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia.
Article 5.- Condicions generals de funcionament de les activitats.
Article 6.- Finestreta única
Article 7.- Registre municipal d’activitats

TÍTOL II: RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS INCLOSES EN EL “GRUP I” .
Article 8.- Activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia ambiental
Article 9.- Formalització de la comunicació prèvia ambiental

TÍTOL III: RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D’ESPECTACLES PÚBLICS I D’ACTIVITATS RECREATIVES INCLOSES 
EN EL “GRUP II” .
Article 10.- Activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia d’espectacles públics i activitats recreatives
Article 11.- Formalització de la comunicació prèvia d’espectacles públics i activitats recreatives.

TÍTOL IV: RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D’ACTIVITATS INNÒCUES INCLOSES EN EL “GRUP III” 
Article 12.- Activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia d’activitat innòcua.
Article 13.- Formalització de la comunicació prèvia

TÍTOL V: CONTROL EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
Article 14.- Consideracions generals.
Article 15.- Control preventiu de la Generalitat de Catalunya. 
Article 16.- Intervenció municipal en matèria d’incendis.
Article 17.- Acreditació de les condicions en matèria d’incendis.

TÍTOL VI :DISPOSICIONS COMUNES A LES COMUNICACIONS PRÈVIES 
Article 18.- Obres prèvies.
Article 19.- Regim jurídic comú per les comunicacions prèvies.
Article 20.- Tràmits previs a la presentació de la comunicació prèvia ambiental i d’espectacles públics i activitats recreatives
Article 21.- Formalització de la comunicació prèvia.
Article 22.- Inici de l’activitat.
Article 23. – Tramitació.
Article 24.- Efectes de les comunicacions prèvies.
Article 25.- Comprovació municipal i esmena de les comunicacions prèvies.
Article 26.- Informe de compatibilitat urbanística. 
Article 27.- Vigència de les comunicacions prèvies.
Article 28.- Responsabilitat.
Article 29.- Transferibilitat de les comunicacions prèvies.
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Article 30.- Modificacions.
Article 31.- Controls periòdics de les comunicacions prèvies
Article 32.- Cessament d’activitats.
Article 33.- Clausura d’activitats.
Article 34.-Multes coercitives.

TÍTOL VII:RÈGIM SANCIONADOR
Article 35.-Infraccions i sancions de les comunicacions prèvies.
Article 36.- Graduació de la sanció.
Article 37.- Òrgan i procediment sancionador.
Article 38.- Mesures provisionals.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

ANNEX I. CONTINGUT DEL PROJECTE TÈCNIC 
ANNEX II.- ACTIVITATS SOTMESES AL CONTROL DE SEGURETAT EN MATÈRIA D’INCENDIS

ÍNDEX ABREVIATURES

LPCAA: Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
LAEPAR: Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
RAEPAR: Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles i les activitats recreatives.
LPSI : Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments d’activitats, infraestructures 
i edificis.
POUM : Pla d’ordenació urbana municipal.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Ajuntament de Blanes va aprovar definitivament l’Ordenança Municipal d’Obertura d’Establiments Control d’Activitats en 
sessió plenària 27 de març de 2006 i publicada al BOPG núm. 108 de 7 de juny de 2006.

Des d’aleshores, i especialment des de l’any 2009, s’ha fixat i establert un nou marc legislatiu en relació al lliure accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici, que ha deixat totalment obsoleta la citada Ordenança.

Aquest nou marc normatiu neix amb la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre 
de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. El seu objecte és assolir un efectiu mercat interior i facilitar l’exercici de la 
llibertat d’establiment per part dels prestadors de serveis, així com la lliure circulació de serveis i el manteniment d’un elevat 
nivell de qualitat d’aquests. Per aconseguir-ho, cal eliminar els obstacles innecessaris i desproporcionats per la prestació de 
serveis. En aquest sentit, la Directiva de Serveis pretén simplificar els procediments aplicables per l’exercici de les activitats 
de serveis, fomentar la tramitació dels procediments per via electrònica i generalitzar els règims de comunicació prèvia 
o declaració responsable. D’altra banda, l’Estat espanyol va transposar al dret estatal la Directiva de Serveis, mitjançant 
l’aprovació de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Posteriorment, s’aprova la Llei Òmnibus 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per adaptar-se a la Llei 
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, amb l’objecte de modificar la legislació estatal diversa afectada 
per l’esmentada Directiva de Serveis.

Entre les lleis modificades com a conseqüència d’aquesta Llei Òmnibus, cal mencionar la modificació de l’article 84 de la Llei 
de Bases de Règim Local, atès que introdueix importants modificacions pel que fa al règim d’intervenció de les activitats per 
part de l’Administració local.

Si bé aquest règim d’intervenció de les activitats per part de l’Administració local, s’ha tornat a veure modificat per la Llei 
2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible ha addicionat dos articles nous relatius a les llicències locals a la LBRL. En 
concret, l’article 84 bis i l’article 84 ter. Aquest article 84.bis ha estat modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
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A resultes de totes aquestes esmentades modificacions normatives, i amb el propòsit d’incorporar els requeriments que se’n 
deriven, a Catalunya es va aprovar la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
Aquesta Llei vol racionalitzar i simplificar tràmits, per superar les dificultats d’aplicació d’alguns deis preceptes de la 
seva predecessora Llei 3/1998, de 27 de febrer, i evitar la complexitat en el procediment d’intervenció administrativa per a 
determinades categories d’activitats.

Però no només s’ha fixat un mou marc legislatiu en relació amb el sistema d’intervenció administrativa de les activitats amb 
incidència ambiental, sinó que també s’ha fixat un nou marc normatiu pel que fa al sistema d’intervenció administrativa 
dels espectacles públics i les activitats recreatives, mitjançant la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives, així com el seu desplegament reglamentari per mitjà del Decret 112/2010, de 31 
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament dels espectacles públics i activitats recreatives.

Aquest nou marc legislatiu del sistema d’intervenció administrativa de les activitats amb incidència ambiental dels 
espectacles públics i les activitats recreatives, juntament amb el Decret Llei 1/2009, de 2 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials; la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments 
d’activitats, infraestructures i edificis; la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte i el seu Reglament aprovat pel Decret 
94/2010, de 20 de juliol, totes elles han modificat substancialment el règim d’intervenció municipal en matèria d’intervenció 
administrativa en les activitats i els serveis.

Com a conseqüència del procés d’adequació de les normes amb rang de llei al dret europeu, s’ha produït la modificació de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 
la publicació de la catalana Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.

Per últim, també cal assenyalar que, mitjançant la Llei estatal 12/2012, de 26 de desembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios, i la Disposició Final Tercera de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de 
garantia de la unitat de mercat (que ha modificat l’apartat primer de l’article 2 de la Llei 12/2012) s’ha establert que les obres 
lligades al condicionament de locals comercials inferiors a 750 m2 de superfície útil d’exposició i venda pel desenvolupament 
d’activitats incloses en l’annex de la citada llei, estaran subjectes a comunicació prèvia d’obres, sempre que les obres a realitzar 
no requereixin projecte d’obra, de conformitat amb la Llei d’ordenació de l’edificació, tal com preveu la Disposició Addicional 
de la present ordenança. 

Davant de tota aquesta successiva promulgació de lleis, cal assenyalar especialment com a gran novetat, com ja s’ha apuntat, 
les modificacions legislatives en relació a la intervenció administrativa d’activitats i serveis, mitjançant la introducció de la 
comunicació prèvia o declaració responsable i el control posterior a l’inici de l’activitat per tal de fer realitat la racionalització 
i simplificació de tràmits ordenat per la citada Directiva europea 2006/123/CE.

D’altra banda, no es pot deixar de remarcar que, si bé algunes d’aquestes lleis preveien el seu desplegament reglamentari 
posterior, certament, això no s’ha acabat de complir. En concret, la disposició final primera de la citada Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, atorga al Govern de Catalunya un període de vuit mesos per a 
aprovar el seu desplegament reglamentari, cosa que encara a data d’avui no s’ha produït.

Per aquest motiu, i si és té en compte també que contínuament s’estan fent modificacions puntuals i parcials de tot aquest 
conjunt normatiu que s’acaba d’exposar, es fa molt difícil que l’Ajuntament de Blanes pugui fer una adaptació acurada del 
conjunt de les seves ordenances i reglaments.

En qualsevol cas, si bé hagués estat desitjable que abans de modificar aquesta ordenança s’hagués completat tot el desplegament 
legal i reglamentari de la legislació estatal i autonòmica, el fet que hagi transcorregut ja cert temps des de l’entrada en vigor 
d’aquest nou marc jurídic i tenint en compte que les ordenances municipals sempre han estat un factor normatiu central en el 
règim d’intervenció de les activitats, per totes aquestes raons l’Ajuntament de Blanes considera necessari elaborar una nova 
ordenança a fi de donar cobertura i seguretat jurídica a les actuacions dels serveis tècnics i jurídics municipals.

Per totes aquestes raons, com que la fins ara vigent Ordenança municipal d’Obertura d’Establiments i Control d’Activitats 
respon a un altre marc legislatiu ja derogat, que res té a veure amb totes aquestes Lleis que s’han dictat d’ençà l’any 2009, als 
efectes d’intervenció administrativa es considera necessari elaborar una nova ordenança municipal, a fi que estigui en plena 
consonància amb el conjunt de modificacions legislatives de transposició de la Directiva de Serveis i per respecte al principi 
de seguretat jurídica en les actuacions administratives municipals.



Pàg. 43

Administració Local Ajuntaments

Núm. 96 – 21 de maig de 2014

TEXT:

TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1.- Objecte
1.-  L’objecte d’aquesta ordenança és regular el règim jurídic municipal d’intervenció administrativa de competència municipal 

de les activitats, serveis i instal·lacions en règim de comunicació.
2.-  L’Ajuntament de Blanes ha de garantir en l’aplicació del règim jurídic d’intervenció administrativa en les activitats, serveis 

i instal·lacions, la simplificació administrativa i agilització de tràmits, però sempre respectant les garanties ambientals, de 
seguretat, salut pública i la bona convivència entre usos.

3.-  Per tot allò que no reguli específicament aquesta ordenança és d’aplicació la LPCAA i la LAEPAR i el seu reglament, a més 
de les legislacions sectorial corresponents. 

Article 2.- Definicions
Als efectes del que disposa aquesta ordenança, s’entén per:
a)   Activitat: l’explotació que es duu a terme en un determinat centre o establiment ramader, industrial, miner, comercial, de 

serveis o altres i que està integrada per una instal·lació o més d’una.
b)   Espectacles públics: les representacions, les actuacions, les exhibicions, les projeccions, les competicions o altres activitats 

similars orientades a l’entreteniment o al lleure, que es duen a terme davant de públic en establiments o espais oberts al 
públic.

e)   Activitats recreatives: les activitats que ofereixen al públic la utilització de jocs, maàquines o aparells o el consum de 
productes o de serveis d’oci, entreteniment o diversió, i també les activitats que congreguen persones amb l’objecte principal 
d’implicar-les a participar-hi o d’oferir-los serveis amb finalitat d’oci, entreteniment o diversió.

d)   Centre o establiment: el conjunt d’edificacions, instal·lacions i espais que constitueixen una unitat física diferenciada i en el 
qual una mateixa persona o empresa titulars exerceixen una activitat o més d’una.

e)   Establiments oberts al públic: els locals, les instal·lacions o els recintes dedicats a dur-hi a terme espectacles públics o 
activitats recreatives. Poden ésser dels tipus següents:
Primer. Locals tancats, permanents no desmuntables, coberts totalment o parcialment.
Segon. Locals no permanents desmuntables, coberts totalment o parcialment, o bé instal·lacions fixes portàtils o desmuntables 
tancades.
Tercer. Recintes que uneixen diversos locals o instal·lacions, constituïts en complexos o infraestructures d’oci. Poden ésser de 
gran magnitud o no, i llurs locals o instal·lacions poden ésser permanents no desmuntables o no permanents desmuntables.

f)  Titular: la persona física o jurídica que exerceix o posseeix una activitat o diverses en un mateix centre o establiment, o bé 
que, per delegació, té un poder econòmic determinant sobre l’explotació tècnica de l’activitat o les activitats.

g)  Avaluació ambiental: l’anàlisi dels efectes i els resultats ambientals de l’activitat, que comprèn la descripció i, específicament, 
les instal·lacions, les matèries primeres i les auxiliars, els processos, els productes i el consum de recursos naturals i 
d’energia, i les emissions de tota mena i llurs repercussions en el medi considerat en conjunt.

h)  Projecte tècnic: document tècnic, subscrit per una persona o persones legalment habilitades, que defineix de manera 
necessària i suficient la localització, les obres, les instal·lacions i el medi afectables pera la implantació dels establiments, i 
que acredita l’acompliment dels requisits exigits perla normativa aplicable.

i)  Tècnic/tècnica competent: la persona que posseeix les titulacions acadèmica i professional habilitant de caràcter tècnic, que 
subscriu i assumeix els projectes tècnics que es presenten en compliment dels preceptes d’aquesta ordenança. 

j)  Entitat col·laboradora de l’Administració: l’entitat pública o privada que l’Administració acredita i habilita per realitzar 
funcions de verificació, control o similars de la seva competència, després de comprovar que compleix els requeriments 
tècnics i organitzatius pertinents.

k)  Intervenció sectorial: la intervenció administrativa d’autorització, llicència, comunicació, control o registre a la qual 
està sotmesa una activitat de les que regula aquesta ordenança, de conformitat amb un ordenament jurídic diferent de 
!’ambiental. En particular, són intervencions sectorials la intervenció urbanística, la industrial, la turística, la sanitària, 
l’energètica, la laboral, la comercial i la relativa a establiments de concurrència pública i la de consum.

l)  Declaració responsable: el document subscrit per la persona interessada en què declara, sota la seva responsabilitat, que 
compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al reconeixement d’un dret o facultat o per al seu 
exercici, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant 
la vigència d’aquest reconeixement o exercici.

m)  Comunicació prèvia: el document subscrit per la persona interessada amb què posa en coneixement de l’Ajuntament fets 
o elements relatius a l’exercici d’un dret o a l’inici d’una activitat, tot indicant els aspectes que el poden condicionar, i 
que s’acompanya, si escau, de la documentació necessària per al seu compliment de conformitat amb el que estableix la 
normativa sectorial.
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n)  Modificació substancial: qualsevol canvi o variació dut a terme en una activitat legitimada per una transformació, adaptació 
o reforma, ampliació o reducció, o canvi d’emplaçament, que, en aplicació del que estableix la legislació sectorial aplicable, 
comporti repercussions perjudicials o importants per a les persones o per al medi ambient o qualsevol altra variació que 
provoqui una exigència superior en les condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

o)  Modificació no substancial: la variació de les característiques o del funcionament d’una activitat que, d’acord amb el que 
estableix la legislació aplicable, no té conseqüències previsibles ni per a les persones ni per al medi ambient ni comporta cap 
variació que provoqui una exigència superior en les condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

p) La resta de definicions necessàries per l’aplicació de la present Ordenança esdevenen establertes a la LPCAA i LAEPAR.

Article 3.- Àmbit d’aplicació i classificació de les activitats subjectes al règim de comunicació prèvia municipal.
L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança comprèn les activitats que estiguin sotmeses a qualsevol dels règims de comunicació 
prèvia previstos en aquesta ordenança i que s’exerceixen o es desenvolupin al terme municipal de Blanes, en concret:
a)  Grup I: Activitats sotmeses al règim de comunicació segons la legislació ambiental (annex III LPCAA).
b)  Grup II: Activitats sotmeses al règim de comunicació segons la Llei d’espectacles públics i activitats recreatives (article 124 

RAEPAR).
c)  Grup III: Resta d’activitats no regulades per la llei ambiental, que s’anomenaran innòcues.

Article 4.- Règims d’intervenció administrativa de les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia.
1.-  Les activitats incloses en el Grup I resten sotmeses al règim de comunicació prèvia ambiental d’acord amb el procediment 

previst al Títol IV de la LPCAA i Títol II de l’ordenança.
2.-  Les activitats incloses en el Grup II, que són els espectacles públics i les activitats recreatives de menor aforament, resten 

sotmeses al règim de comunicació prèvia d’espectacles públics i activitats recreatives previst en la LAEPAR i el RAEPAR, 
així com en el Títol III de l’ordenança.

3.-  Les activitats incloses en el Grup III són les considerades activitats innòcues i resten sotmeses al règim de comunicació 
prèvia d’activitat innòcua, que es regula en el Títol IV de l’ordenança.

Article 5.- Condicions generals de funcionament de les activitats.
Les persones titulars de les activitats compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança exerceixen aquestes activitat sota 
llur responsabilitat, d’acord amb els principis següents:
a)  Prevenir la contaminació, mitjançant l’aplicació de les mesures adequades i, en especial, de les millors tècniques disponibles.
b)  Prevenir la transferència de la contaminació d’un medi a un altre.
c)  Reduir, d’acord amb les tècniques disponibles, la producció de residus mitjançant tècniques de minimització, gestionar-los 

correctament, preferentment valoritzant-los i, en darrer terme, efectuar la disposició del rebuig dels residus, de manera que 
s’eviti o se’n redueixi l’impacte en el medi ambient, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial.

d)  Utilitzar l’energia, l’aigua i les matèries primeres d’una manera racional, eficaç i eficient.
e)  Prendre les mesures que calgui per a prevenir el risc d’incendis i accidents greus i limitar-ne els efectes.
f)  Prendre les mesures que calgui per a evitar, en cessar l’activitat, qualsevol risc de contaminació i perquè el lloc on es duia 

a terme l’activitat quedi en un estat satisfactori, de tal manera que l’impacte ambiental sigui el mínim possible respecte de 
l’estat inicial.

Article 6.- Finestreta única
1.-  Els prestadors de serveis podran informar-se sobre l’accés i exercici a una determinada activitat en el terme municipal 

a través de la Finestreta Única, podent així mateix realitzar tots els seus tràmits a través de procediments electrònics, en 
funció de les disponibilitats municipals.

2.-  L’Administració municipal dotarà dels mitjans necessaris perquè es garanteixi la informació i que els tràmits relatius a les 
activitats de serveis puguin dur-se a terme per mitjans electrònics.

Article 7.- Registre municipal d’activitats
1.-  L’Ajuntament de Blanes haurà de disposar d’un registre municipal d’activitats, en el qual s’inscriuran totes les activitats 

que es desenvolupin en el terme municipal de Blanes.
2.-  Aquest registre municipal tindrà el caràcter públic i, sempre que sigui possible, el seu tractament serà informatitzat, atenent 

les dades estructurades als efectes d’integrar i compartir la informació dels diversos registres ambientals o d’espectacles 
públics i activitats recreatives per part d’altres administracions públiques.

3.- Les dades que hauran de registrar-s’hi són les següents:
a)  Titular de l’activitat.
b)  Tipus d’activitat.
c) Règim d’intervenció administrativa al qual està subjecta l’activitat.
d) Dades de l’establiment o instal·lació on l’activitat es desenvolupa.
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e) Incidències de l’activitat. 
f) Cessament de l’activitat.
4.-  Les persones inscrites tenen el dret a conèixer les dades que les afecten i, s’escau, a promoure’n la modificació per a la seva 

actualització.

TÍTOL II: RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS INCLOSES EN EL “GRUP I”.

Article 8.- Activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia ambiental
Constitueixen el grup I totes les activitats sotmeses al règim de comunicació segons la legislació ambiental (annex III LPCAA).

Article 9.- Formalització de la comunicació prèvia ambiental
Juntament amb el model d’instància oficial que faciliti l’Ajuntament, mitjançat l’Oficina d’Atenció Ciutadana o a la pàgina 
web municipal, la comunicació prèvia es presentarà acompanyada de la documentació següent:
a)  Fotocòpia del DNI o NIF del titular.
b)  Escriptura de constitució de la societat i poders del representant, en les sol·licituds a nom d’una raó social
c) Fotocòpia dels títols acreditatius de la propietat o de l’arrendament del local.
d)  Projecte tècnic amb memòria ambiental, signat per tècnic competent en paper (per duplicat) i en format digital, amb els annexos 

sectorials que siguin d’aplicació (pública concurrència, incendis, autoprotecció, sanitat, baixa tensió, legionel·la, recipients a 
pressió, grups electrògens, climatització, fred industrial, residus, sanejament, etc.), segons annex I d’aquesta ordenança.

e)  Estudi d’impacte acústic amb el contingut mínim de l’annex 10 del decret 176/09 de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, o normativa que els substitueixi.

f)  Certificació lliurada pel personal tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte i a 
la memòria ambiental presentada, i que es compleixen tots els requisits ambientals, de seguretat, contaminació acústica, 
sanitaris i altres previstos en la resta de documentació a adjuntar. En el supòsit que la certificació tècnica no estigués visada, 
s’haurà de presentar una declaració responsable professional per part del tècnic competent.

g)  En els supòsits que l’activitat estigui inclosa en els annexos 1 i 2 de la LPSI, caldrà aportar l’informe favorable de control 
preventiu del projecte emès per la Generalitat i l’acta de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat 
col·laboradora de l’Administració. En els supòsits que l’activitat estigui inclosa en l’annex de control preventiu municipal 
(vegeu annex II), caldrà aportar l’informe favorable de control preventiu del projecte en matèria d’incendis emès per una 
entitat col·laboradora de l’Administració.

h) Informe de compatibilitat urbanística en els supòsits previstos en l’article 26.2 d’aquesta Ordenança.
i)  Declaració responsable del titular de l’activitat, on s’assumeixi la responsabilitat que disposa de tots els documents que 

acrediten que l’establiment i l’activitat compleixen amb tots els requisits establerts en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, així com amb la normativa sectorial que sigui d’aplicació, es compromet a 
mantenir el seu compliment durant la vigència de l’activitat i disposa de tots els títols administratius habilitants o controls 
inicials que, d’acord amb la normativa sectorial, són preceptius.

j)  En el supòsit d’activitats classificades als grups I i II de l’ordenança de sorolls i ubicades en zones de sensibilitat acústica A i 
B segons el mapa de capacitat acústica, caldrà aportar certificat ambiental de comprovació en matèria acústica amb mesures 
realitzades “in situ” d’aïllament amb resultat favorable lliurat per una EPCA.

k)  Permís d’abocament quan, segons la normativa vigent, sigui necessari.
l)  Carta de pagament de la taxa municipal corresponent.
m) Declaració censal a l’Agència Tributària : presentació de l’alta abans d’iniciar l’activitat ( antic IAE).
n)  Declaració responsable del titular de l’activitat conforme es disposa de la pòlissa d’assegurances que dóna cobertura a la 

responsabilitat civil que pugui derivar-se de l’activitat, segons la normativa que sigui d’aplicació. 
o) Qualsevol altra documentació exigida perla normativa sectorial que sigui d’aplicació.

TÍTOL III: RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D’ESPECTACLES PÚBLICS I D’ACTIVITATS RECREATIVES INCLOSES 
EN EL “GRUP II”.

Article 10.- Activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia d’espectacles públics i activitats recreatives
Constitueixen el Grup II les activitats sotmeses al règim de comunicació segons la Llei d’espectacles públics i activitats 
recreatives (article 124 Decret 112/2010).

Article 11.- Formalització de la comunicació prèvia d’espectacles públics i activitats recreatives.
1.-  Juntament amb el model d’instància oficial que faciliti l’Ajuntament, mitjançant l’Oficina d’Atenció Ciutadana o a la 

pàgina web municipal, la comunicació prèvia d’espectacles públics i activitats recreatives es presentarà acompanyada de 
la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI o NIF del titular.
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b)  Escriptura de constitució de la societat i poders del representant, en les sol·licituds a nom d’una raó social.
c) Fotocòpia dels títols acreditatius de la propietat o de l’arrendament del local. 
d)  Projecte tècnic amb memòria, signat per un tècnic competent, en paper (per duplicat) i en format digital, amb els annexos 

sectorials que siguin d’aplicació (pública concurrència, incendis, autoprotecció, sanitat, baixa tensió, legionel·la, recipients 
a pressió, grups electrògens, climatització, fred industrial, residus, sanejament, etc.), segons annex I d’aquesta ordenança.

e)  Estudi d’impacte acústic amb el contingut mínim de l’annex 10 del decret 176/09 de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, o normativa que els substitueixi.

f)  Certificació lliurada pel personal tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte i a 
la memòria presentada, i que es compleixen tots els requisits ambientals, de seguretat, contaminació acústica, sanitaris i 
altres previstos en la resta de documentació a adjuntar. En el supòsit que la certificació tècnica no estigués visada, s’haurà 
de presentar una declaració responsable professional per part del tècnic competent.

g)  En els supòsits que l’activitat estigui inclosa en els annexos 1 i 2 de la LPSI, caldrà aportar l’informe favorable de control 
preventiu del projecte i l’acta de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora de 
l’Administració. En els supòsits que l’activitat estigui en l’annex de control preventiu municipal (vegeu annex II), caldrà 
aportar l’informe favorable de control preventiu del projecte en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora de 
l’Administració.

h) Informe de compatibilitat urbanística en els supòsits previstos en l’article 26.2 d’aquesta Ordenança.
i)  Declaració responsable del titular de l’activitat, on s’assumeixi la responsabilitat que disposa de tots els documents que 

acrediten que l’establiment i l’activitat compleixen amb tots els requisits establerts en el Reglament dels espectacles públics i 
activitats recreatives, així com amb la normativa sectorial que sigui d’aplicació, es compromet a mantenir el seu compliment 
durant la vigència de l’activitat i disposa de tots els títols administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb la 
normativa sectorial, són preceptius.

j)  En el supòsit d’activitats classificades als grups I i II de l’ordenança de sorolls i ubicades en zones de sensibilitat acústica A i 
B, segons el mapa de capacitat acústica, caldrà aportar certificat ambiental de comprovació en matèria acústica amb mesures 
realitzades “in situ” d’aïllament amb resultat favorable lliurat per una EPCA.

k)  Declaració responsable del titular de l’activitat conforme es disposa de la pòlissa d’assegurances que dóna cobertura a la 
responsabilitat civil que pugui derivar-se de l’activitat, segons la normativa que sigui d’aplicació.

l) Permís d’abocament quan, segons la normativa vigent, sigui necessari.
m) Carta de pagament de la taxa municipal corresponent.
n) Declaració censal a l’Agència Tributària : presentació de l’alta abans d’iniciar l’activitat (antic IAE).
o) Qualsevol altra documentació exigida per la normativa sectorial que sigui d’aplicació.

2.-  En el cas d’estructures desmuntables, itinerants o de caràcter esporàdic o puntual com ara carpes, envelats, tendals, etc., 
s’haurà d’acompanyar addicionalment del certificat emès per una EAC o un tècnic competent conforme ha estat realitzat 
el control inicial i aquest ha resultat favorable.

TÍTOL IV: RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D’ACTIVITATS INNÒCUES INCLOSES EN EL “GRUP III” 

Article 12.- Activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia d’activitat innòcua.
1.- El grup III està constituït per les activitats no regulades per la llei ambiental, que s’anomenaran innòcues. 
2.-  La comunicació prèvia no produirà efectes habilitadors quan la normativa sectorial reguli que per a la instal·lació o activitat 

concreta que es vulgui exercir cal l’atorgament d’una llicència o autorització específica, fins que es disposi d’aquest títol 
habilitant.

Article 13.- Formalització de la comunicació prèvia
1.-  Juntament amb el model d’instància oficial que faciliti l’Ajuntament, mitjançant l’Oficina d’Atenció Ciutadana o a la 

pàgina web municipal, la comunicació prèvia d’activitat innòcua es presentarà acompanyada de la documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI o NIF del titular.
b) Escriptura de constitució de la societat i poders del representant, en les sol·licituds a nom d’una raó social
c) Fotocòpia dels títols acreditatius de la propietat o de l’arrendament del local.
d) Memòria de l’activitat amb la documentació sectorial que correspongui, per duplicat.
e) Plànol d’emplaçament amb referència cadastral.
f)  Plànol acotat de planta del local, a escala 1:50 o 1:100, signat per la persona sol·licitant, amb indicació d’alçades, on consti la 

ubicació de zones i elements de l’activitat (zona de magatzem, zona de públic, serveis higiènics, prestatgeries, maquinària, 
etc), així com sortides, extintors, enllumenat d’emergència i altres mitjans de protecció contra incendis que siguin preceptius.

g)  Informe de compatibilitat urbanística en els supòsits previstos en l’article 26.2 d’aquesta Ordenança.
h)  Declaració responsable del titular de l’activitat, on s’assumeixi la responsabilitat que disposa de tots els documents 

que acrediten que l’establiment i l’activitat compleixen amb tots els requisits establerts per la normativa sectorial que 
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sigui d’aplicació, es compromet a mantenir el seu compliment durant la vigència de l’activitat i disposa de tots els títols 
administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb la normativa sectorial, són preceptius.

i)  Declaració responsable del titular de l’activitat conforme es disposa de la pòlissa d’assegurances que dóna cobertura a la 
responsabilitat civil que pugui derivar-se de l’activitat, segons la normativa que sigui d’aplicació.

j)  Carta de pagament de la taxa municipal corresponent.
k) Declaració censal a l’Agència Tributària: presentació de l’alta abans d’iniciar l’activitat (antic IAE).
l) Qualsevol altra documentació exigida per la normativa sectorial que sigui d’aplicació.

2.-  Per les activitats innòcues sotmeses al control preventiu municipal en matèria d’incendis segons l’annex II d’aquesta 
ordenança, caldrà afegir la documentació següent:

a)  Projecte tècnic d’incendis , signat per un tècnic competent, en paper (per duplicat) i en format digital, segons annex I 
d’aquesta ordenança.

b)  Certificació lliurada pel personal tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte , i 
que es compleixen totes les normatives aplicables . En el supòsit que la certificació tècnica no estigués visada, s’haurà de 
presentar una declaració responsable professional per part del tècnic competent.

c)  Informe favorable de control preventiu del projecte en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora de 
l’Administració.

3.-  Per les activitats innòcues amb instal·lacions que, segons la normativa sectorial, requereixin d’un projecte tècnic pel seu 
funcionament caldrà afegir la següent documentació :

a)  Projecte tècnic sectorial corresponent , signat per tècnic competent, en paper (per duplicat) i en format digital, segons annex 
I d’aquesta ordenança.

b)  Certificació lliurada pel personal tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte i i 
que es compleixen totes les normatives aplicables . En el supòsit que la certificació tècnica no estigués visada, s’haurà de 
presentar una declaració responsable professional per part del tècnic competent.

c)  Si s’escau, l’informe favorable de control preventiu del projecte en matèria sectorial emès per una entitat col·laboradora de 
l’Administració.

TIÍTOL V: CONTROL EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 

Article 14.- Consideracions generals.
Totes les activitats han d’adoptar les mesures necessàries en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi, a fi de garantir 
l’absència de risc per a les persones i els béns. La responsabilitat d’implementar les mesures esmentades recau en la persona 
titular de l’activitat, sense perjudici de la responsabilitat solidària amb l’exercent en cas que fossin diferents.

Article 15.- Control preventiu de la Generalitat de Catalunya. 
1.  Quan, de conformitat amb la LPSA, és preceptiu obtenir l’informe de la direcció general competent en matèria de prevenció 

i extinció d’incendis de la Generalitat de Catalunya, no causaran efectes les comunicacions prèvies de les activitats, fins que 
es disposi de l’esmentat informe preceptiu de caràcter favorable.

2.  L’informe preceptiu d’incendis el sol·licita l’Ajuntament a la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció 
d’incendis, amb caràcter simultani a l’emissió dels informes dels serveis municipals pel que fa al compliment de les 
determinacions urbanístiques i d’altres normatives sectorials.

Article 16.- Intervenció municipal en matèria d’incendis.
D’acord amb l’article 8 de la LPSI, les activitats incloses a l’annex II de l’ordenança requeriran el control preventiu del projecte 
en matèria d’incendis per part d’una entitat col·laboradora de l’Administració

Article 17.- Acreditació de les condicions en matèria d’incendis.
1.  L’acreditació del compliment de les prescripcions en matèria d’incendis per les activitats sotmeses al control preventiu 

de la Generalitat s’efectua en el moment de formular la comunicació prèvia, llevat que s’hagi fet de forma autònoma 
amb anterioritat, mitjançant la presentació d’una separata del projecte tècnic amb el contingut que s’estableix a l’annex I 
d’aquesta ordenança i de l’acta de comprovació favorable emesa per una entitat col·laboradora de l’Administració.

2.  No es podrà iniciar l’activitat fins que per part d’una entitat col·laboradora de l’Administració en l’àmbit de la prevenció 
i la seguretat en matèria d’incendis s’hagi verificat la implementació de les mesures de seguretat corresponents, que 
garanteixin que s’acompleix la normativa sectorial aplicable d’incendis, i s’hagi presentat l’acta de comprovació favorable 
a l’Ajuntament.

3.  La responsabilitat de sol·licitar la intervenció de comprovació a una entitat col·laboradora de l’Administració recau en la 
persona titular de l’activitat.
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TIÍTOL VI :DISPOSICIONS COMUNES A LES COMUNICACIONS PRÈVIES 

Article 18.- Obres prèvies.
La comunicació prèvia es presentarà davant de l’Ajuntament un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per 
dur a terme l’activitat i prèviament a l’inici de l’activitat. Aquestes obres han d’estar emparades per la llicència urbanística 
corresponent o, si s’escau, per la comunicació prèvia o assabentat d’obres, i també per la resta d’informes preceptius i de 
llicències sectorials necessàries exigides per la normativa que sigui d’aplicació, per dur a terme l’activitat

Article 19.- Règim jurídic comú per a les comunicacions prèvies.
Els articles continguts en aquest Títol VI de l’Ordenança serà d’aplicació per a totes les comunicacions regulades en aquesta 
mateixa ordenança.

Article 20.- Tràmits previs a la presentació de la comunicació prèvia ambiental i d’espectacles públic i activitats recreatives
Perquè la comunicació prèvia ambiental i la comunicació prèvia d’espectacles públics i activitats recreatives puguin produir 
els efectes que li atorga la Llei, amb anterioritat caldrà que el titular de l’activitat obtingui i presenti davant de l’Ajuntament 
l’informe urbanístic quan sigui procedent de conformitat amb l’article 26 d’aquesta ordenança; les certificacions ambientals 
específiques; i l’informe i certificació de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis quan sigui procedent de 
conformitat amb la LPSI i aquesta ordenança.

Article 21.- Formalització de la comunicació prèvia.
La comunicació prèvia de l’activitat es presentarà davant de l’Ajuntament un cap finalitzades les obres i les instal·lacions 
necessàries per dur a terme l’activitat i abans del seu inici. Aquestes obres han d’estar emparades per la llicencia urbanística 
corresponent o, si s’escau, per la comunicació prèvia o assabentat d’obres, i també per la resta d’informes preceptius i de 
llicències sectorials necessàries exigides per la normativa que sigui d’aplicació, per dur a terme l’activitat.

Article 22.- Inici de l’activitat.
Havent presentat la comunicació prèvia de conformitat amb el que preveuen els articles anteriors, es podrà iniciar, 
immediatament i sense cap més demora, l’exercici de l’activitat, sota exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècnics 
que hagin lliurat les certificacions.

Article 23.  – Tramitació.
1.-  Un cap efectuada la comunicació, l’Ajuntament iniciarà els tràmits de verificació formal de la documentació, anàlisi de 

suficiència de la documentació i informes preceptius dels aspectes que són de la seva competència.
2.-  Si la documentació presentada s’ajusta a la normativa vigent, l’Ajuntament es donarà, mitjançant escrit, per assabentat 

de la comunicació i en declararà l’eficàcia. En cas contrari, efectuarà el corresponent requeriment al titular de l’activitat.

Article 24.- Efectes de les comunicacions prèvies.
1.-  L’assabentat municipal conforme que la comunicació prèvia presentada s’ajusta a la normativa vigent, haurà d’estar en tot 

moment a disposició del personal de control i inspecció municipal, en el local, nau o lloc on s’exerceix l’activitat.
2.-  La comunicació prèvia no faculta en cap cas per exercir activitats, actes o actuacions en contra de l’ordenament jurídic 

vigent.
3.-  La comunicació prèvia no atorga, al titular de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns 

col·lectius, ni dóna cobertura a efectes jurídics que vulnerin l’ordenament jurídic vigent.

Article 25.- Comprovació municipal i esmena de les comunicacions prèvies.
1.-  L’Ajuntament podrà, en qualsevol moment, inspeccionar si l’activitat i el seu funcionament s’ajusta al contingut de la 

comunicació prèvia i la documentació que s’hi adjunta.
2.-  En el supòsit que es presenti una comunicació prèvia que no reuneixi els requisits fixats per l’ordenança o qualsevol altra 

normativa que sigui d’aplicació, la persona interessada no estarà habilitada ni legitimada per exercir l’activitat comunicada.
3.-  La comprovació posterior per part d’entitats col·laboradores de l’Administració de les actuacions comunicades no és 

requisit previ per l’exercici per part del titular de l’activitat. La correcta presentació de la comunicació prèvia facultarà per 
a l’exercici de l’actuació objecte de la comunicació.

4.-  Si la sol·licitud no reuneix els requisits necessaris o manca la documentació preceptiva, s’atorgarà a la persona interessada 
un termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació del requeriment municipal, amb l’advertiment que en 
cas de no complir-ho, la comunicació prèvia presentada no tindrà els efectes previstos legalment, per la qual cosa aquesta 
persona no estarà habilitada ni legitimada per exercir l’activitat comunicada i, conseqüentment, s’iniciarà l’expedient 
administratiu sancionador i de clausura que s’escaiguin. Transcorregut aquest termini sense la correcció de les deficiències 
es declararà el desistiment de l’actuació comunicada, mitjançant resolució que s’haurà de notificar a la persona interessada.
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5.-  En el supòsit que es presenti una comunicació prèvia per a l’exercici d’una activitat per a la qual s’exigeix llicència 
municipal, la persona interessada no estarà habilitada per exercir-la, sense perjudici que s’iniciï el corresponent expedient 
administratiu sancionador.

Article 26.- Informe de compatibilitat urbanística. 
1.-  L’Ajuntament tramitarà l’informe de compatibilitat urbanística que acrediti la compatibilitat del planejament urbanístic i 

la disponibilitat i suficiència dels serveis públics que exigeix l’activitat, de conformitat amb el que preveuen els articles 52 
i 60 de la LPCAA i l’article 32 del RAEPAR.

2.-  Quan no sigui necessària l’obtenció de llicència municipal d’obres, el titular de l’activitat haurà d’obtenir, prèviament a 
la presentació de la comunicació prèvia d’activitats, informe favorable de compatibilitat urbanística en els casos en què 
es realitzi un canvi d’ús del local, o en el cas que es vulgui concretar l’ús d’edificacions existents construïdes sense ús 
específic.

Article 27.- Vigència de les comunicacions prèvies.
1.-  Els efectes de les comunicacions prèvies tenen vigència indefinida, tret que elles mateixes estableixin alguna limitació 

temporal.
2.- Els efectes d’una comunicació prèvia s’extingeixen per:
a) Perquè l’activitat o espectacle s’ha dut a terme o perquè, si escau, s’ha complert el termini a què estan sotmeses
b) Per renúncia de llurs titulars o organitzadors.
c) Per revocació. 
d) Per caducitat.

3.- Els efectes de les comunicacions prèvies poden ésser revocats en els supòsits següents:
a)  Si les persones que han presentat les comunicacions prèvies com a titulars de l’exercici d’un dret o d’una activitat 

incompleixen els requisits o les condicions que varen permetre el reconeixement tàcit o exprés dels efectes i de la seva 
validesa.

b)  Si canvien o desapareixen les circumstàncies que van permetre el reconeixement tàcit o exprés dels efectes de les 
comunicacions prèvies i de la seva validesa o si en sobrevenen altres de noves que, en el cas d’haver existit, haurien 
comportat la invalidesa de la comunicació prèvia.

c)  Si l’activitat o les instal·lacions no s’han adaptat a les noves normes que els afectin, dins del termini que s’hagi atorgat amb 
aquesta finalitat.

4.-   L’Ajuntament pot declarar la caducitat de l’eficàcia de les comunicacions prèvies en el cas que, al cap de sis mesos d’haver-
ne presentat, l’activitat no s’hagi iniciat sense cap causa justificada, o en el cas que, en qualsevol moment de la seva 
vigència, queda sense cap funcionament l’activitat durant més de sis mesos interromputs.

5.-  La declaració de caducitat s’ha de tramitar d’ofici, donant audiència a les persones interessades i, si s’acorda, s’ha de fer 
dins el termini de sis mesos d’haver-los notificat l’obertura de l’expedient. La declaració de caducitat no genera dret a 
indemnització.

Article 28.- Responsabilitat.
1.-  La persona titular de l’activitat o els organitzadors d’espectacles públics, així com el tècnic que emet la certificació tècnica 

corresponent que acredita que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen a la documentació tècnica presentada i donant 
compliment a les normatives que li són d’aplicació, si escau, són plenament responsables de la veracitat del contingut de 
la comunicació prèvia, i de l’adequació de les activitats i dels espectacles a tota la normativa que els resulti d’aplicació.

2.-  Quan es constati que el tècnic competent ha comès falsedat en la certificació tècnica mencionada en l’apartat anterior, 
l’Ajuntament incoarà el corresponent expedient administratiu sancionador, sense perjudici d’emprendre altres accions, 
establertes a la legislació vigent.

Article 29.- Transferibilitat de les comunicacions prèvies.
1.-  Els efectes que atorguen les comunicacions prèvies són transferibles, mitjançant una comunicació de l’Ajuntament, en la 

qual s’acrediti la subrogació dels nous titulars en els drets i deures derivats de la comunicació prèvia amb declaració de 
responsable que no s’ha produït cap modificació substancial de l’activitat i ha de formalitzar-se en el termini d’un mes des 
que s’ha produït efectivament la transmissió.

2.-  No es poden transmetre els efectes de les comunicacions prèvies quan siguin objecte d’un procediment d’inspecció, comprovació 
i control, d’un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d’exigència de responsabilitats administratives, 
mentre no s’hagi complert la sanció imposada o no s’hagi resolt l’arxiu de l’expedient per manca de responsabilitats. Tampoc 
es poden transmetre els efectes de les comunicacions prèvies quan es troben subjectes a un expedient de revocació o caducitat, 
fins que no hi hagi una resolució ferma que confirmi la validesa de la comunicació prèvia.



Pàg. 50

Administració Local Ajuntaments

Núm. 96 – 21 de maig de 2014

3.-  Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions dels antics titulars derivades de les comunicacions 
prèvies són assumides pels nous titulars. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són 
responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l’activitat a comunicació.

4.-  En cas que el transmitent no pugui o no vulgui formalitzar la comunicació a l’Ajuntament, serà suficient que l’adquirent 
presenti la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI o NIF del titular.
b)  Escriptura de constitució de la societat i poders del representant, en les sol·licituds a nom d’una raó social
e) Fotocòpia deis títols acreditatius de la propietat o de I‘arrendament del local.
d)  Declaració responsable de l’adquirent, on s’assumeixi la responsabilitat de què disposa de tots els documents que acrediten 

que l’establiment i I‘activitat compleixen tots els requisits establerts per la normativa sectorial que sigui d’aplicació, i es 
compromet a mantenir el seu compliment durant la vigència de l’activitat.

e)  Declaració responsable de l’adquirent conforme l’activitat no ha sofert modificacions en relació amb l’activitat comunicada 
objecte de transmissió.

f) Carta de pagament de la taxa municipal corresponent.
g) Qualsevol altra documentació exigida per la normativa sectorial que sigui d’aplicació.

5.- Si l’activitat que es transmet ha sofert modificacions, serà d’aplicació el que disposa l’article següent. 
6.- L’Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.

Article 30.- Modificacions.
1.-  Es considera modificació de l’activitat qualsevol transformació, remodelació, adaptació, reforma, ampliació o reducció de 

local, de les seves instal·lacions, o de les activitats que es realitzen en un mateix establiment.
2.-  La modificació substancial d’activitats ja existents, i amb comunicació ja formalitzada, incloses als Grups I i II estan 

subjectes a l’obligació de presentar de nou una comunicació i la documentació prevista per cada grup.
3.-  La modificació no substancial d’activitats ja existents, i amb comunicació ja formalitzada, incloses als Grups I i II de l’annex 

d’aquesta Ordenança, estan subjectes a l’obligació de presentar de nou una comunicació, més aquella documentació que 
es vegi afectada per la modificació. Serà preceptiu presentar una nova certificació tècnica.

4.-  La modificació substancial d’activitats ja existents, i amb comunicació ja formalitzada, incloses en el Grup III de l’annex 
d’aquesta Ordenança, estan subjectes a l’obligació de tramitar un nou expedient de comunicació d’activitats innòcues.

5.-  Les activitats incloses en el Grup III de l’annex d’aquesta Ordenança que facin una modificació no substancial d’activitats 
ja existents, i amb comunicació ja formalitzada, i que no comporten un canvi de Grup de l’annex d’aquesta Ordenança, 
estan subjectes a l’obligació de presentar una declaració responsable del titular de l’activitat, en la qual es detalli en què ha 
consistit la modificació no substancial i on s’assumeixi la responsabilitat que disposa de tots els documents que acrediten 
que l’establiment i l’activitat compleixen amb tots els requisits establerts per la normativa sectorial que sigui d’aplicació.

Article 31.- Controls periòdics de les comunicacions prèvies
1.- Activitats del grup I:
a.-  Les activitats del grup I no estan sotmeses a controls periòdics ambientals, però sí als controls periòdics establerts per 

l’article 136 del RAEPAR, en el cas de que existeixi pública concurrència. En aquest supòsit, els controls s’efectuaran cada 
quatre anys a comptar des de la data de la notificació de l’assabentat .

b.- Els controls periòdics els realitzaran les entitats col·laboradores de l’Administració.
c.- El control periòdic de les activitats es duu a terme a instancia del titular. 

2.- Activitats del grup II: 
a.-  Els controls periòdics posteriors dels establiments fixos oberts al públic o comunicació prèvia s’han de realitzar cada 4 

anys.
b.- Els controls periòdics els realitzaran les entitats col·laboradores de l’Administració.

3.- Activitats del grup III:
a.-  Les activitats del grup III no estan sotmeses controls periòdics ambientals, però si als controls periòdics establerts per 

l’article 136 del RAEPAR, en el cas que existeixi pública concurrència i l’activitat requereixi projecte per al seu funcionament. 
En aquest supòsit, els controls s’efectuaran cada quatre anys 

b.- Els controls periòdics els realitzaran les entitats col·laboradores de l’Administració

4.- Un cop rebudes les actes de control i, si escau, els resultats de les anàlisis, els informes de control i les seves valoracions, i 
dins el termini de dos mesos, l’Ajuntament haurà de determinar:
a)  La comunicació de l’assabentat del control efectuat i del funcionament normal i adequat de l’establiment, si les actuacions 

i, si escau, els informes de control així ho acrediten.
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b)  Posar de manifest els incompliments de la normativa aplicable, instar la persona titular de l’establiment a corregir-los. 
Si no ha comunicat cap resolució a la persona titular de l’establiment dins dels dos mesos següents a la recepció de la 
documentació del control periòdic, s’entén que el control és favorable.

Article 32.- Cessament d’activitats.
1.-  El cessament definitiu o temporal de les activitats incloses en el Grup I de l’annex d’aquesta Ordenança s’ha de comunicar 

a l’Ajuntament, on la persona titular de l’activitat ha d’acreditar que ha adoptat les mesures necessàries per a evitar 
qualsevol risc de contaminació i que la incidència ambiental en el lloc on es portava a terme l’activitat ha quedat reduïda al 
mínim. No obstant això, l’Ajuntament podrà requerir, de forma motivada, al titular de l’activitat que acrediti les mesures 
citades en el paràgraf anterior, quan ho consideri necessari per a la protecció del medi ambient, la seguretat o la salut de 
les persones.

2.-  Si en exercici de la potestat inspectora municipal, o per la presentació d’una comunicació prèvia d’una nova implantació 
en el mateix emplaçament, es constata que una activitat ha cessat sense efectuar la comunicació a l’Ajuntament, s’arxivarà 
d’ofici l’expedient de l’activitat cessada sense més tràmit.

Article 33.- Clausura d’activitats.
1.-  Les activitats que s’exerceixen sense haver formalitzat la comunicació prèvia regulada en aquesta Ordenança, o sense 

que aquestes tinguin els requisits essencials exigibles, poden ser objecte de clausura, prèvia instrucció del corresponent 
procediment administratiu. Aquest procediment és independent de la instrucció de l’expedient administratiu sancionador 
que correspongui.

2.-  El procediment administratiu de clausura d’activitats finalitza, prèvia audiència a la persona interessada perquè formuli 
les al·legacions convenients, amb una resolució motivada, assenyalant si fos el cas, la data a partir de la qual aquesta 
clausura ha de ser efectiva. Si el titular de l’activitat incompleix aquesta data, es podrà iniciar el procediment d’execució 
forçosa, les despeses de la qual, en cas d’haver-n’hi, aniran a càrrec de la persona interessada.

3.-  En els casos en què es constati de manera imminent l’existència d’afecció o risc d’afecció greu per al medi i per a la 
seguretat i salut de les persones, l’òrgan competent podrà acordar suspendre provisionalment l’activitat d’una manera 
immediata, tenint en compte que s’ha de confirmar o aixecar aquesta mesura provisional un cop el titular de l’activitat 
hagi formulat al·legacions.

Article 34.-Multes coercitives.
En compliment dels actes dictats en aplicació d’aquesta Ordenança, l’Ajuntament podrà imposar, a més dels altres mitjans 
d’execució forçosa legalment establerts, multes coercitives amb una quantia màxima de 600 euros o la que fixi la legislació 
vigent sectorial, amb un màxim de tres consecutives pel mateix fet. En cas de persistir l’incompliment per part del titular de 
l’activitat, l’Ajuntament podrà iniciar el procediment administratiu de clausura de l’activitat.

TÍTOL VII: RÈGIM SANCIONADOR

Article 35.-Infraccions i sancions de les comunicacions prèvies.
1.-  Les infraccions i sancions en matèria de prevenció i control ambiental de les activitats incloses en el Grup I, així com les 

multes coercitives i les mesures provisionals que poden imposar-se per la comissió de conductes tipificades com a infracció 
en aquesta matèria, els és aplicable la LPCAA.

2.-  Les infraccions i sancions en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives de les activitats incloses en el Grup II, així 
com les mesures provisionals que poden imposar-se per la comissió de conductes tipificades com a infracció en aquesta 
matèria, els és aplicable la LAEPAR i el RAEPAR.

3.-  Les infraccions i sancions en matèria d’activitats innòcues incloses en el Grup III, així com les multes coercitives i les 
mesures provisionals que poden imposar-se per la comissió de conductes tipificades com a infracció en aquesta matèria, 
els és aplicable aquesta Ordenança i es classifiquen en:

A).- Constitueixen infraccions molt greus, i que poden ser sancionades amb multa de fins a 6.000 euros, les conductes següents:
a).- Ocultar o alterar dades aportades als expedients d’activitats sotmeses a activitats innòcues.
b).- Falsejar els certificats tècnics en aquests expedients.
c).- Reincidir en infraccions greus.

B).- Constitueixen infraccions greus, i que poden ser sancionades amb multa de fins a 3.000 euros, les conductes següents :
a).- Exercir una activitat innòcua sense haver formalitzat la comunicació prèvia. 
b).- No sotmetre l’activitat als autocontrols periòdics que siguin preceptius.
c).- Impedir, retardar o obstaculitzar els actes d’inspecció ordenats a l’Ajuntament.
d).- No formalitzar una nova comunicació prèvia en cas de les modificacions substancials d’activitats.
e).- Fer i presentar declaracions responsables falses o que no s’ajusten a la realitat.
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C).- Constitueixen infraccions lleus, i que poden ser sancionades amb multa de fins a 600 euros, les conductes següents:
a).- No comunicar les modificacions no substancials d’activitats.
b).- Incórrer en demora no justificada en l’aportació de documents sol·licitats i requerits per l’Ajuntament.
c).- No comunicar a l’Ajuntament els canvis de titularitat de les activitats.
d).- Incórrer en qualsevol altra acció o omissió que infringeixi les determinacions d’aquesta Ordenança.

4.-  Seran responsables de les infraccions administratives tipificades en l’apartat anterior els titulars de les activitats i el 
personal tècnic que amb la seva acció o omissió incorri en alguna de les infraccions descrites. 

5.-  Si la quantia de la multa és inferior al benefici obtingut per haver comès la infracció, es podrà augmentar la sanció fins al 
doble de l’import del qual s’ha beneficiat la persona infractora.

6.-  Sens perjudici de la sanció que s’imposi, la persona que comet la infracció estarà obligada a reposar o a restaurar les coses 
a l’estat anterior a la infracció comesa i, en cas de no fer-ho, serà l’Ajuntament qui ho executi subsidiàriament a càrrec de 
la persona interessada. La persona que comet la infracció estarà obligada, si escau, a abonar la indemnització corresponent 
pels danys i els perjudicis causats de conformitat amb la legislació sectorial corresponent.

7.-  La vulneració de les condicions materials imposades en la legislació sectorial directament o a través dels actes d’autorització, 
llicència, comunicacions prèvies o controls posteriors es consideren infraccions molt greus, greus i lleus segons estableixi 
la legislació sectorial que sigui d’aplicació.

Article 36.- Graduació de la sanció.
Les sancions de les infraccions tipificades en aquesta Ordenança es graduaran d’acord amb la gravetat de la infracció, el 
perjudici causat als interessos generals, el benefici obtingut per la persona infractora, el nivell d’intencionalitat, la reincidència, 
el grau de participació i la capacitat econòmica de la persona infractora.

Article 37.- Òrgan i procediment sancionador.
1.-  Correspon a l’alcalde la potestat d’incoar tots els expedients administratius sancionadors i la de sancionar les infraccions 

tipificades en aquesta Ordenança. No obstant això, l’alcalde podrà delegar o desconcentrar les seves competències en 
altres òrgans o autoritats de l’Ajuntament en els termes i condicions fixats perla normativa de règim local.

2.-  En tot allò que no s’estableixi expressament en aquesta Ordenança s’haurà d’aplicar, segons s’escaigui, la LPCAA, la 
LAEPAR i el RAEPAR i, amb caràcter general, les normes de procediment administratiu sancionador previstes en la 
legislació estatal i autonòmica de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
així com en la normativa concordant d’aplicació.

Article 38.- Mesures provisionals.
1.-  Quan s’hagi iniciat un procediment administratiu sancionador, si es constata el risc d’una afecció greu per al medi ambient, 

la seguretat o la salut de les persones, l’Ajuntament, als efectes d’assegurar l’eficàcia de la resolució final del procediment, 
podrà acordar, entre d’altres, algunes de les mesures provisionals següents:

a)  Mesures de correcció, seguretat o control per impedir la continuïtat en la producció del risc o del dany.
b)  Precinte d’aparells o equips.
c)  Clausura temporal, parcial o total de les instal·lacions. 
d)  Aturada de les instal·lacions.
Les mesures provisionals podran ser revocades o modificades durant el procediment sancionador i s’extingiran en el moment 
en què se n’adopti la resolució final.

2.-  En cas d’urgència i per a la protecció provisional dels interessos implicats, les mesures provisionals esmentades en l’apartat 
anterior, podran ser acordades abans que s’iniciï el procediment administratiu sancionador, en les condicions que estableixi 
la legislació estatal i autonòmica de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Les adaptacions, ampliacions o modificacions de la LPCAA, de la LAEPAR i RAEPAR o de qualsevol altra llei que afecti 
els règims de comunicació prèvia es consideraran, a tots els efectes, automàticament incorporades al contingut d’aquesta 
ordenança.
A aquests efectes, l’alcalde o el regidor/ra en qui hagi delegat la competència, podrà incorporar els canvis que s’introdueixin 
amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança es regeixen per la normativa aplicable en el 
moment en què es van iniciar, sens perjudici que la persona interessada pugui, amb anterioritat a la resolució, desistir de la 
seva sol·licitud i optar per l’aplicació d’aquesta Ordenança.
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Pel que fa als procediments administratius sancionadors iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, es 
regeixen per la normativa aplicable en el moment en què es van iniciar, si bé les disposicions sancionadores produiran efectes 
retroactius quan afavoreixin el presumpte infractor.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada expressament l’Ordenança Municipal d’Obertura Establiments i control d’Activitats de Ajuntament de 
Blanes aprovada en sessió plenària de 27 de març de 2.006. 

ANNEX I. CONTINGUT DEL PROJECTE TÈCNIC

1.  Sense perjudici dels continguts documentals exigibles en virtut de les normatives ambiental o sectorial d’aplicació, als 
efectes d’aquesta Ordenança s’estableix que el projecte tècnic haurà de tenir el contingut mínim següent:

a)  Dades generals i bàsiques de l’empresa: Titular, NIF, adreça, representant legal.
b)  Dades de l’establiment o instal·lació

1.  Nom, adreça i CCAE.
2.  Classificació i qualificació del sòl, segons el planejament urbanístic vigent.
3.  Característiques de local o edifici on es projecta l’activitat, preexistència, nombre de plantes, situació respecte als habitatges 

o usos veïns, situació i superfície ocupada per l’activitat, obres previstes i la seva adequació a la normativa urbanística.
c)  Normativa d’aplicació

1.  Relació de normativa general i sectorial d’aplicació a l’activitat objecte del projecte.
2.  Relació d’instal·lacions sotmeses a reglamentacions en matèria de seguretat industrial amb indicació de la reglamentació 

aplicable a cada instal·lació.
d)  Dades de l’activitat

1.  Classificació de l’activitat.
2.  Descripció i característiques de l’activitat així com, quan s’escaigui, del procés industrial, de les diferents fases que 

comprèn i les successives transformacions de la matèria primera fins a arribar als productes acabats.
3.  Horaris de funcionament.
4.  Memòria de les condicions higienicosanitàries, amb descripció de les condicions dels locals.
5.  Tipus i quantitats de matèries primeres, auxiliars, intermèdies i acabades, amb indicació, en el seu cas, del nom comercial, 

formulació química i característiques.
6. Relació d’electromotors, màquines i altres aparells, amb indicació de la seves potències.
7. Tipus d’energia emprada o generada per l’activitat, indicant els consums previstos.
8. Descripció de les instal·lacions complementàries com són les de climatització, ventilació, extracció de fums i d’altres 
similars de condicionament ambiental i de seguretat i higiene en el treball que s’instal·lin, indicant les mesures correctores 
necessàries amb la finalitat de no ocasionar molèsties als veïns i justificant que es troben dins dels límits reglamentats.
9. Justificació d’aplicació de tècniques de prevenció, reducció o eliminació de les molèsties que es puguin causar a tercers, 
relatives a escalfors, olors, fums, bafs i pols.
10. Justificació d’acompliment de les condicions requerides per la normativa sectorial reguladora de l’activitat concreta que 
es vulgui implantar, amb aportació, si s’escau, de la documentació o especificacions tècniques necessàries.
11.  Qualsevol altra dada que es determini per altres reglaments o ordenances municipals.

e)  Dades ambientals
Memòria ambiental amb el contingut mínim següent:

1.  Focus emissors amb repercussió sobre el medi ambient, amb expressió de la seva ubicació, característiques i caracterització 
de les emissions.

2.  Relació de substàncies i/o residus de tota mena que generi l’activitat, caracteritzades i quantificades.
3.  Sistemes de depuració, correcció i control de les emissions, amb detall de les mesures correctores específiques i concretes 

per reduir-les fins als límits normatius.
4.  Les activitats susceptibles de generar sorolls i/o vibracions hauran de presentar estudi d’impacte acústic amb el contingut 

mínim que determina l’annex 10 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, per a la zona de sensibilitat acústica que correspongui.

5.  En qualsevol cas, el projecte haurà de contenir un estudi acústic que inclogui les tècniques de prevenció, reducció o 
eliminació de les molèsties que es puguin causar a tercers, relatives a sorolls i vibracions.

6. Descripció de les característiques de la il·luminació exterior d’acord amb els criteris que estableix la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa.

f)  Documentació sobre seguretat en matèria d’incendis
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Les activitats sotmeses al control preventiu de la Generalitat en matèria d’incendis i les incloses a l’annex II hauran de 
presentar un projecte tècnic amb el contingut establert en l’esmentat annex.
g)  Documentació gràfica

1.  Plànol de situació a escala 1:2000 sobre la base dels plànols d’ordenació del planejament vigent.
2.  Plànol d’emplaçament a escala 1:500, amb expressió de la situació respecte als edificis o activitats confrontants.
3.  Plànols de conjunt i de detall, en planta i seccions, de les instal·lacions, suficientment descriptius del local i de l’edificació 

que l’allotja, per tal que hi quedin clarament definides les activitats i instal·lacions projectades.
4.  Plànol general, a escala adequada i normalitzada en planta i alçat, si fos necessari, per a la seva correcta interpretació, de 

les instal·lacions d’electricitat, climatització, ventilació, extracció de fums, aire comprimit i d’altres similars.
h)  Pressupost de les instal·lacions
i)  Dades específiques per tipologia d’activitats:

a. Per activitats ramaderes:
Quan es tracti d’activitats ramaderes, sens perjudici dels apartats anteriors, el projecte haurà de contenir les especificacions 
següents:
-  L’emplaçament i l’espècie animal, la capacitat i el nombre de places per a cada tipus o classificació de l’explotació segons 

la seva orientació productiva, amb descripció del procés per a activitats de cria intensiva.
-  Per a les activitats de nucli zoològic i centres de cria o d’experimentació cal especificar el tipus d’activitat, l’emplaçament 

i la superfície dels locals d’allotjament.
-  Pla de gestió de les dejeccions ramaderes i dels residus generats on s’especifiqui la descripció, la quantitat generada, 

l’aplicació, el tractament i les característiques i la capacitat dels sistemes d’emmagatzematge.
b. Per activitats de radiocomunicació:
-  Referència al document d’informació de base prèviament presentat que reculli la instal·lació per a la qual se sol·licita la 

llicència o comunicació.
- Característiques tècniques de la instal·lació i justificació del compliment de la normativa sectorial vigent.
-  Estabilitat de l’antena amb els plànols constructius corresponents, acreditant la idoneïtat tècnica i constructiva de l’edifici 

per suportar la instal·lació.
-  Mesures correctores adoptades per a la protecció contra descàrregues elèctriques d’origen atmosfèric i per evitar 

interferències radioelèctriques i paràsits en altres instal·lacions.
-  Impacte visual, indicant clarament l’emplaçament i el lloc de col·locació de la instal·lació en relació amb la finca i la 

situació d’aquesta; descripció de l’entorn dins del qual s’implanta, grandària, forma, materials i altres característiques.
- Declaració o compromís de mantenir la instal·lació en perfectes condicions de seguretat, estabilitat i ornament.
c. Per activitats alimentàries:
-  Caldrà incloure una memòria higienicosanitària específica d’acord amb la tipologia d’activitat i on es justifiqui la normativa 

sanitària d’aplicació
2.  El projecte tècnic per les activitats de pública concurrència haurà d’incloure el mateix contingut que l’establert en el punt 

anterior i, a més, haurà de contenir les especificacions següents:
1.  Descripció i característiques de l’activitat
2.  Classificació de l’activitat o activitats segons el Catàleg de l’Annex I del REPAR.
3.  Justificació de compliment dels requisits i obligacions exigibles pel REPAR.
4.  Aforament del/s local/s
5.  Repercussió sobre l’entorn i mesures correctores proposades.
6. Justificació de la resistència estructural de l’edifici, quan, a criteri municipal, hi hagi raons per dubtar de la seva solidesa.
7. Memòria higienicosanitària específica en funció del tipus d’activitat.
8. Quan sigui preceptiva la instal·lació d’un sistema d’extracció de fums, el projecte ha d’incorporar la informació següent:

- Descripció del focus emissor.
- Característiques principals dels elements del sistema: descripció, materials i dimensions.
- Justificació tècnica i analítica del dimensionat i dels materials escollits.
- Plànol/s de detall del traçat dels conductes per l’interior de l’establiment fins a l’inici del tram vertical.
- Plànol/s de detall de la secció del traçat vertical dels conductes fins a la coberta de l’edifici.
- Plànol/s de detall del punt d’emissió dels conductes en la coberta de l’edifici.
- Fotomuntatge que permeti la valoració de l’impacte visual o físic.

9.  Plànols o croquis en què s’apreciïn els usos o activitats amb els quals té contigüitat l’establiment o edifici objecte del 
projecte. Cal tenir en compte parets, sostre i terra.

ANNEX II.- ACTIVITATS SOTMESES AL CONTROL MUNICIPAL DE SEGURETAT EN MATÈRIA D’INCENDIS

Les activitats sotmeses al règim de comunicació que es trobin en algun dels supòsits següents hauran de presentar el projecte 
d’incendis amb el contingut indicat més endavant i l’informe favorable del control preventiu del projecte en matèria d’incendis 
per part d’una entitat col·laboradora de l’Administració, d’acord amb l’article 8 de la LPSI.
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1.  Establiments d’ús docent, amb una superfície superior als 100 m2 i fins als 2.000 m² construïts, o fins als 300 m² en el cas de 
les escoles bressol.

2.  Establiments d’ús sanitari de caràcter ambulatori o similar, amb una superfície per planta superior als 200 m² i fins a 750 
m² construïts.

3. Establiments d’ús residencial públic, d’acord amb el Codi tècnic de l’edificació, fins a 20 places.
4.  Establiments d’ús comercial, tant locals individuals com conjunts de locals comercials, si tenen una superfície total 

construïda superior a 200 m² i fins a 750 m² i estan situats sota edificis de qualsevol ús, i tots els que tinguin una superfície 
total construïda superior a 750 m² i fins als 2.000 m².

5. Establiments d’ús industrial, d’acord amb el que estableixen la taula i les especificacions següents:

Tipus AV Tipus AH Tipus B Tipus C Tipus D Tipus E

Risc baix1,2 > 100 m²
<= 500 m²

> 300 m²
<=1.500 m²

> 300 m²
<=1.500 m² > 5.000 m² > 5.000 m² > 5.000 m²

Risc
mitjà1,2 - - - > 1.500 m²

<= 5.000 m²
> 1.500 m²

<= 5.000 m²
> 1.500 m²

<= 5.000 m²
Risc
alt1,2 No admès No admès - > 500 m²

<= 2.500 m²
> 500 m²

<= 2.500 m²
> 500 m²

<= 2.500 m²

s/RSCIEI3

1.  Nivell de risc intrínsec (baix, mitjà o alt) d’acord amb les definicions establertes pel Reglament de seguretat contra incendis 
en establiments industrials, aprovat pel RACUl decret 2267/2004, del 3 de desembre.

2. Les superfícies indicades corresponen a superfícies construïdes.
3.  RACUl decret 2267/2004, del 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis en establiments 

industrials.
6.  Establiments d’activitats recreatives o de pública concurrència, d’acord amb el Codi tècnic de l’edificació, de més de 100 m² 

de superfície i fins a 500 m² de superfície o amb un aforament de més de 50 persones i fins a 500 persones.
7.  Establiments destinats a l’aparcament de vehicles sota un edifici, excepte en habitatges unifamiliars, amb una superfície 

superior als 100 m² i fins als 750 m².
8.  Establiments destinats a l’aparcament de vehicles, amb una planta sota rasant i amb una superfície superior als 500 m² i 

fins als 2.000 m². 
9.  Establiments que continguin locals o zones de risc especial mitjà o alt, segons la classificació que estableix la taula 2.1 del 

DB SI 1 del CTE.

DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA EN MATÈRIA D’INCENDIS

La documentació que s’haurà d’aportar per tal de verificar l’acompliment de la normativa vigent de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis, consistirà en un projecte tècnic, signat per un tècnic/a competent, amb el contingut següent:

a. Establiments i activitats sotmesos al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)

Memòria

1. Objecte del projecte
Cal definir l’objecte del projecte indicant quin és el seu objectiu o objectius generals.

2. Antecedents
S’han d’enumerar tots aquells antecedents necessaris per a la comprensió del projecte.

3. Referències normatives
Cal fer constar el conjunt de disposicions legals (lleis, reglaments, ordenances, etc.) de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis, així com les guies tècniques o normativa de reconegut prestigi i les Instruccions Tècniques Complementàries que 
s’hagin tingut presents per a la realització del projecte.

4. Dades generals
• Dades relatives al tècnic redactor i responsable del projecte.
• Ubicació i descripció de l’establiment i de l’activitat que es realitza.
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• Ubicació de l’establiment respecte edificis o establiments veïns.
• Usos i superfícies construïdes i útils.
• Alçada d’evacuació.

5. Límits a l’extensió de l’incendi
• Sectorització respecte veïns:
− Parets mitgeres: descripció dels materials i solucions constructives de les parets mitgeres i justificació de la resistència al foc.
−  Façanes: descripció de les mesures destinades a limitar el risc de propagació exterior horitzontal i vertical a través de la 

façana.
−  Cobertes: descripció dels materials constructius i justificació del manteniment de la sectorització implantada, així com 

distàncies entre obertures consecutives entre aquests sectors veïns.
• Sectorització interior implantada:
− Definició dels sectors considerats: superfícies, usos i justificació de:
− Superfícies màximes permeses.
− Normativa aplicable segons cada ús.
− Descripció dels elements compartimentadors entre sectors i justificació del seu grau de resistència al foc.
−  Manteniment de la sectorització considerada a través de façana, coberta, espais ocults, passos d’instal·lacions, etc. Definició 

de les solucions adoptades.
• Resistència al foc de l’estructura:
−  Descripció de l’estructura de l’establiment, justificació del compliment del Document Bàsic SI 6 del Codi Tècnic de 

l’Edificació i dels annexos corresponents.
− Definició i justificació del mètode de protecció davant del foc.
•  Reacció al foc dels elements constructius i de revestiment (interiors, de façana i coberta), decoratius i de mobiliari: definició 

dels materials i especificació de la classe de reacció al foc.
• Locals de risc especial:
− Usos, ubicació i característiques dels locals o zones de risc especial.
− Classificació com a local de risc baix, risc mitjà o risc alt i justificació.
−  Justificació de les condicions exigides als locals de risc especial i les instal·lacions de protecció contra incendis de què 

disposen.

6. Evacuació dels ocupants
• Justificació de la compatibilitat dels elements d’evacuació, quan s’escaigui.
• Determinació de les alçades d’evacuació, tant ascendent com descendent, segons s’escaigui.
•  Càlcul de l’ocupació. En particular, per a les activitats d’espectacles i recreatives, cal indicar l’ocupació de cadascuna de les 

zones destinades al públic i l’ocupació total del local, establiment o activitat.
• Número de sortides de planta i longitud dels recorreguts d’evacuació: justificació de la seva suficiència.
•  Dimensionament dels elements d’evacuació, considerant si s’escau la hipòtesi de bloqueig: sortides de planta i d’edifici, 

escales, portes, passos, etc.
• Protecció de les escales i disponibilitat de vestíbuls d’independència:
− Descripció dels elements de compartimentació i justificació del seu grau de resistència al foc.
− Ventilació: descripció i justificació de la solució adoptada.
•  Característiques de les portes situades en els recorreguts d’evacuació (sentit d’obertura, eix de gir, dispositiu d’obertura, 

etc.).
•  Descripció de les discontinuïtats en el paviment, dels desnivells, de les escales i les rampes i les seves característiques 

constructives.
• Justificació de la seguretat envers al risc d’impacte o atrapament.
• Enllumenat d’emergència i de senyalització dels mitjans d’evacuació: elements d’evacuació a senyalitzar.
• Justificació que l’espai exterior segur considerat reuneix les condicions exigides.
• Control de fums d’incendi:
−  Aparcaments: descripció de la solució adoptada i justificació de la seva suficiència mitjançant la descripció dels paràmetres 

de disseny bàsic.
− Altres usos: descripció de la solució adoptada i justificació de la seva suficiència segons la norma tècnica d’aplicació.

7. Instal·lacions de protecció contra incendis
Descripció i justificació de la suficiència de les instal·lacions de protecció contra incendis previstes (extintors portàtils, boques 
d’incendi equipades, sistema de detecció i d’alarma, instal·lació automàtica d’extinció, columna seca, hidrants exteriors, 
ascensors d’emergència i enllumenat d’emergència i senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis). 
En el cas que les instal·lacions requereixin d’abastament d’aigua, cal descriure les seves característiques hidràuliques i 
paràmetres de disseny bàsics seguint la normativa d’aplicació i/o guia o norma tècnica de reconegut prestigi.
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8. Accessibilitat per a bombers
• Descripció de l’entorn de l’edifici i dels vials d’aproximació dels vehicles de bombers.
• Descripció de l’accessibilitat per façana i punts d’accés.
• En el cas que l’edifici afronti amb àrees forestals, descripció de la franja perimetral.

Plànols

• Situació relativa de l’establiment respecte del seu entorn amb indicació de les coordenades UTM.
•  Emplaçament, amb indicació de la ubicació dels hidrants d’incendi, accessibilitat per a bombers i distàncies respecte d’altres 

edificis veïns.
• Plantes de l’activitat amb la distribució i les superfícies.
• Sectors d’incendi considerats i superfície de cadascun d’ells.
•  Recorreguts d’evacuació de l’establiment amb la justificació de les longituds d’evacuació de cada sector i la senyalització 

preceptiva. Cal incloure les característiques de les portes situades en els recorreguts d’evacuació, si s’escau.
•  Plantes de l’activitat indicant la ubicació de les instal·lacions de protecció contra incendis, incloent el sistema d’abastament 

d’aigua contra incendis, si s’escau.
• Plantes de l’activitat indicant instal·lacions d’evacuació de fums d’incendi, si s’escau.
• Alçats i seccions, amb els detalls de les condicions de sectorització per a façanes i cobertes.
•  Franges de protecció respecte de la forest.
Sempre que sigui entenedor i fàcilment llegible, es poden fusionar diferents plànols en un sol plànol.

b. Establiments o activitats sotmesos al Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI)

Memòria

1. Objecte del projecte
Cal descriure l’objecte del projecte indicant quin és el seu objectiu o objectius generals.

2. Antecedents
S’han d’enumerar tots aquells antecedents necessaris per a la comprensió del projecte, com per exemple llicències o tràmits 
anteriors de legalització.

3. Referències normatives
Cal fer constar el conjunt de disposicions legals (lleis, reglaments, ordenances, etc.) de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis, així com les guies tècniques o normativa de reconegut prestigi i les Instruccions Tècniques Complementàries que 
s’hagin tingut presents per a la realització del projecte.

4. Dades generals
• Dades relatives al tècnic redactor i responsable del projecte.
•  Descripció de l’establiment, activitat, infraestructura o edifici i de l’activitat que s’hi realitza. Cal incloure una definició 

exacta de la part afectada quan es tracti de modificacions, ampliacions, canvis significatius, etc.
• Usos i superfícies construïdes.
• Configuració de l’establiment respecte edificis o establiments veïns: tipologia segons annex 1 del RSCIEI.
• Descripció de l’activitat de cada sector o àrea d’incendi.

5. Límits a l’extensió de l’incendi
• Sectorització interior prevista:
− Avaluació de la càrrega de foc per a cada sector considerat.
− Definició dels sectors considerats: superfícies i usos. Justificació de:
- Superfícies construïdes màximes admeses
- Normativa aplicable segons cada ús
−  Descripció dels elements compartimentadors entre sectors i justificació del seu grau de resistència al foc, especificant també 

la resistència al foc de les portes de pas o elements mòbils compartimentadors entre sectors.
−  Manteniment de la sectorització considerada a través de coberta, façanes, espais ocults, passos d’instal·lacions, etc. Definició 

de les solucions adoptades.
• Sectorització respecte veïns:
−  Parets mitgeres: descripció dels materials i les solucions constructives de les parets mitgeres i justificació del seu grau de 

resistència al foc.
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− Cobertes: descripció dels materials constructius i justificació del manteniment de la sectorització implantada.
−  Façanes: descripció dels materials de façana i justificació del seu grau de resistència al foc, així com distància entre obertures 

consecutives.
•  Resistència al foc de l’estructura: descripció del tipus d’estructura de l’establiment, solucions constructives i grau de 

resistència al foc de tots els elements estructurals principals amb funció portant. Justificació del mètode de protecció 
estructural escollit per tal d’assolir la resistència al foc requerida.

• Reacció al foc dels revestiments interiors i exterior de façanes. Justificació d’aquest grau de reacció al foc.
•  En les àrees d’incendis de tipologia D i E cal descriure la distribució dels materials combustibles (superfície, volum, alçada 

i longitud de cada pila).

6. Evacuació dels ocupants
• Càlcul de l’ocupació.
•  Número de sortides computables per a l’evacuació i longitud dels recorreguts d’evacuació de cada sector d’incendis: 

justificació de la suficiència.
• Determinació de les alçades d’evacuació, tant ascendent com descendent, segons s’escaigui.
• Protecció de les escales i vestíbuls d’independència:
− Descripció dels elements de sectorització, solucions constructives i justificació del seu grau de resistència al foc.
− Ventilació: descripció de la solució adoptada.
• Ventilació i eliminació de fums d’incendi: justificació de la solució adoptada.
• Justificació que l’espai exterior segur considerat reuneix les condicions exigides.

7. Instal·lacions de protecció contra incendis
Descripció i justificació de la suficiència de les instal·lacions de protecció contra incendis previstes per a cadascun dels sectors 
d’incendi (sistema automàtic de detecció, sistema manual d’alarma, sistema de comunicació d’alarma, sistema d’abastament 
d’aigua, hidrants, extintors, boques d’incendi equipades, columna seca, ruixadors automàtics d’aigua, sistema d’aigua 
polvoritzada, escuma física, extinció per pols, extinció per agents extintors gasosos, enllumenat d’emergència i senyalització).

8. Accessibilitat per a bombers
• Descripció de l’entorn de l’edifici i dels vials d’aproximació dels vehicles de bombers.
• Descripció de l’accessibilitat per façana i punts d’accés.
•  En el cas que l’establiment afronti amb àrees forestals, descripció de la franja perimetral.

Plànols

• Situació relativa de l’establiment respecte del seu entorn amb indicació de les coordenades UTM.
•  Emplaçament, amb indicació de la ubicació dels hidrants d’incendi, accessibilitat per a bombers i distàncies respecte d’altres 

edificis veïns.
• Plantes de l’activitat amb la distribució i les superfícies.
•  Sectors d’incendi considerats, superfície de cadascun d’ells i implantació de maquinària. Àrees exteriors d’incendi, si 

s’escau.
•  Si s’escau, plànol de coberta en el qual es detalli la ubicació de les lluernes d’il·luminació natural i el sistema de control de 

temperatura i evacuació de fums.
•  Recorreguts d’evacuació de l’establiment amb la justificació de les longituds d’evacuació de cada sector i la senyalització 

preceptiva. Cal incloure les característiques de les portes situades en els recorreguts d’evacuació, si s’escau.
• Plantes de l’activitat indicant instal·lacions de protecció contra incendis i la seva senyalització.
• Alçats i seccions, amb els detalls de les condicions de sectorització per façanes i cobertes.
• Franges de protecció respecte de la forest.
• Per a sectors d’incendi d’emmagatzematge:
− Plànols de la distribució en planta de les zones i superfícies d’emmagatzematge.
− Seccions suficients que reflecteixin les alçades màximes d’emmagatzematge.
Sempre que sigui entenedor i fàcilment llegible, es poden fusionar diferents plànols en un sol plànol.

Blanes, 9 de maig de 2014

Nicolás Laguna Jiménez
Alcalde accidental


