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Acord del Ple de l'Ajuntament
Fonament
La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de
2006, més coneguda com Directiva de serveis, té com objectiu aconseguir un mercat
interior europeu efectiu en l'àmbit dels serveis per via de l'eliminació d'obstacles legals
i administratius.
La seva transposició a l'Estat espanyol s'ha realitzat a través de la Llei 17/2009 de 23
de novembre sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici
(anomenada Llei Paraigües) i la Llei 25/2009 de 22 de desembre de modificació de
diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici (anomenada Llei Omnibus).
Els principis i finalitat d'aquestes disposicions obeeixen en síntesi als següents criteris:
- Simplificació administrativa. Implantació de la finestreta única i impuls de
l'administració electrònica
- Implantació amb caràcter general del silenci positiu en els procediments
- Establir amb caràcter general un règim de comunicació a l'Administració en l'exercici
de les activitats de serveis.
Correspon als ens locals l'adaptació de la seva normativa (ordenances i reglaments)
als criteris de l'esmentada Directiva de serveis i corresponents lleis de transposició.
Atenent als principis d'aquesta directiva i en el seu compliment, l'Ajuntament de
Girona està treballant en l'esmentada adaptació normativa mitjançant una Comissió
tècnica i jurídica, que haurà de concloure amb la redacció d'una ordenança de
modificació puntual dels diferents textos reglamentaris afectats (Ordenança Omnibus)
Malgrat això, l'entrada en vigència el passat 11 d'agost, de la Llei 20/2009, de
prevenció i control ambiental de les activitats, adaptada per altra part a la Directiva de
Serveis, ha establert un règim de comunicació per a un grup d'activitats (annex III de
la Llei) que afecten entre altres a les considerades com a classificades i innòcues de
l'ordenança reguladora de la intervenció municipal en les activitats aprovada pel Ple
de la Corporació en la sessió de 5 de desembre de 2000, quina vigència ha caducat.
La Llei 20/2009 deroga expressament la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l'administració ambiental, en endavant LIIAA. El nou règim d'intervenció
administrativa de la Llei 20/2009 es limita únicament als aspectes ambientals de les
activitats, es a dir, als aspectes relacionats amb les emissions a l'atmosfera, escalfor i
olors, emissions de sorolls i vibracions, emissions lluminoses, abocaments al medi i
abocaments a la xarxa de sanejament, subministrament d'aigua i gestió de residus.
La intervenció en altres matèries abans contemplades per la LIIAA, passen a regularse en les corresponents normes sectorials com ara la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de
prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures
i edificis; la Llei 11/2009, de 6 de juliol,de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives; la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de
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Catalunya; la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial o el Decret Llei
1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació d'equipaments comercials.
Caldrà doncs coordinar les actuacions de les àrees de Medi Ambient i Sostenibilitat i
d'Urbanisme, per a l'anàlisi i fiscalització tècnica en el procediment de la llicència
d'obres, dels aspectes relacionats amb la prevenció i seguretat en matèria d'incendis,
climatització, instal·lacions i accessibilitat dels projectes relacionats amb les activitats
regulades a la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats i la llei
11/2009 de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.
Donada la nova situació generada i el necessari desplegament reglamentari de la Llei
20/2009 d'acord amb la seva disposició final primera es considera convenient una
regulació transitòria a Girona del règim de comunicació per a la implantació de les
activitats sotmeses a aquest règim, derogant l'Ordenança reguladora de la intervenció
municipal en les activitats aprovada pel Ple de la Corporació en la sessió de 5 de
desembre de 2000. Aquestes activitats son les relacionades en els annexos 1 i 2
(comunicació III-1 i III-2) d'aquesta proposta d'acord, juntament amb la documentació
exigible en aplicació dels criteris de simplificació administrativa i de facilitar l'activitat
econòmica derivats de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell
de 12 de desembre de 2006:
El procediment aplicable al règim de comunicació prèvia i les mesures a adoptar quan
a la inexactitud, falsedat o omissió de la documentació presentada. serà el regulat a
l'article 97 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals sense perjudici de l'aplicació en el seu dia dels
articles 36 i 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
Aquesta regulació serà vigent fins a la redacció d'una ordenança municipal reguladora
de les activitats en el municipi de Girona derivada del necessari desenvolupament
reglamentari de la Llei 20/2009 (d'acord amb la seva disposició final primera) i d'altres
normatives sectorials relacionades. Així mateix quedarà incorporada a l'ordenança
Omnibus derivada del procés d'adaptació de la normativa municipal a la Directiva
europea de Serveis.
Per tot això la Comissió Informaiva de Medi Ambient i Sostenibilitat, sotmet a la
consideració de l'Ajuntament en Ple l'adopció del següent acord,
Proposta d'acord
Primer. Derogar l'Ordenança reguladora de la intervenció municipal en les activitats
aprovada pel Ple de la Corporació en la sessió de 5 de desembre de 2000, en virtut
de l'entrada en vigència de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats que sotmet a règim de comunicació , entre altres, l'exercici
de les activitats compreses en l'annex A i B de l'esmentada ordenança.
Segon. Sotmetre a règim de comunicació l'exercici de les activitats relacionades en
els annexos 1 i 2 d'aquesta proposta d'acord i aprovar-los juntament amb la regulació
de la documentació exigible, en aplicació dels criteris de simplificació administrativa i
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facilitar l'activitat econòmica derivats de la Directiva 2006/123/CE del Parlament
Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2006.
Tercer. Establir que la comunicació prèvia de l'interessat s'ha de formalitzar una
vegada acabades les obres i instal·lacions necessàries per al seu exercici les quals
han d'estar emparades per la llicència urbanística corresponent o, si s'escau, per la
comunicació prèvia d'obres no subjectes a llicència i també per la resta de llicències i
controls sectorials necessàries. Restarà subjecte a l'aportació de la documentació
determinada en els annexos 1 i 2 abans esmentats
Quart. Determinar que el procediment aplicable al règim de comunicació prèvia i les
mesures a adoptar quan a la inexactitud, falsedat o omissió de la documentació
presentada. serà el regulat a l'article 97 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que
s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals sense perjudici de
l'aplicació en el seu dia dels articles 36 i 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Cinquè. Crear un Registre Municipal d'activitats subjectes a prevenció i control
ambiental amb inclusió de les sotmeses a règim de comunicació.
Sisè. Autoritzar a la Junta de Govern Local per a l'actualització de les activitats
relacionades en els annexos 1 i 2 d'aquesta proposta d'acord en funció dels canvis
normatius en la matèria que puguin esdevenir.
Setè. Determinar que aquesta regulació serà vigent des de la seva publicació fins a la
redacció d'una ordenança municipal reguladora de les activitats en el municipi de
Girona derivada del necessari desenvolupament reglamentari de la Llei 20/2009 i
d'altres normatives sectorials relacionades. Així mateix quedarà incorporada a
l'ordenança Omnibus derivada del procés d'adaptació de la normativa municipal a la
Directiva europea de Serveis.
Vuitè. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Provincial de Girona, per a
general coneixement.
Això no obstant, el Ple, amb superior criteri acordarà.
Girona, 18 d'agost de 2010
El President de la Comissió Informativa de Medi Ambient I Sostenibilitat

Enric Pardo i Cifuentes

