
1

Dilluns, 4 de juliol de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Arenys de Munt

EDICTE

Transcorregut el termini d'exposició pública de l'aprovació inicial de diverses modificacions en l'Ordenança reguladora 
sobre  la  intervenció  municipal  ambiental,  la  seguretat  i  la  sanitat  pública d'Arenys  de  Munt,  efectuada pel  Ple  de 
l'Ajuntament  d'Arenys  de  Munt,  reunit  en  sessió  ordinària  celebrada  en  data  14-4-2016,  i  no  havent-se  presentat 
al·legacions, aquesta ha esdevingut definitiva, de la qual cosa es dóna publicitat.

El text modificat és el següent:

- Art. 61.4.

"Els establiments o les activitats subjectes a comunicació prèvia, d'acord amb llur regulació específica o d'acord amb la 
Llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d'impuls de l'activitat econòmica, que no estiguin inclosos en l'annex 1, no requereixen la verificació de les condicions de 
prevenció i seguretat en matèria d'incendis prèviament a llur posada en funcionament. La comunicació prèvia s'ha de 
lliurar juntament amb un projecte tècnic redactat i signat per un tècnic o tècnica competent i amb una certificació tècnica 
d'adequació de l'establiment a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis d'acord amb la reglamentació 
tècnica aplicable, signada per un tècnic o tècnica competent." (prové de l'art. 20.2 Llei 3/10 segons Llei 16/15).

Els establiments o activitats inclosos en l'annex 1 –els quals es consideren de risc important– que no requereixen 
llicència d'obres i no es troben subjectes a llicència municipal per a establiments oberts al públic resten subjectes a  
l'informe previ per risc d'incendi emès per la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis, 
amb  la  presentació  prèvia  a  l'Administració  municipal  corresponent  del  projecte  tècnic  descriptiu  i  justificatiu  del 
compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d'incendis. Sobre aquests establiments s'ha de fer l'acte de 
comprovació d'acord amb les condicions establertes per l'article 25. (prové de l'art. 20.4 Llei 3/10 segons Llei16/15).

- Art. 112.2:

"Els establiments o les activitats subjectes a comunicació prèvia, d'acord amb llur regulació específica o d'acord amb la 
Llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d'impuls de l'activitat econòmica, que no estiguin inclosos en l'annex 1 no requereixen la verificació de les condicions de 
prevenció i seguretat en matèria d'incendis prèviament a llur posada en funcionament. La comunicació prèvia s'ha de 
lliurar juntament amb un projecte tècnic redactat i signat per un tècnic o tècnica competent i amb una certificació tècnica 
d'adequació de l'establiment a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis d'acord amb la reglamentació 
tècnica aplicable, signada per un tècnic o tècnica competent. (prové de l'art. 20.2 Llei 3/10 segons Llei16/15).

Els establiments o activitats inclosos en l'annex 1 –els quals es consideren de risc important– que no requereixen 
llicència d'obres i no es troben subjectes a llicència municipal per a establiments oberts al públic resten subjectes a  
l'informe previ per risc d'incendi emès per la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis, 
amb  la  presentació  prèvia  a  l'Administració  municipal  corresponent  del  projecte  tècnic  descriptiu  i  justificatiu  del 
compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d'incendis. Sobre aquests establiments s'ha de fer l'acte de 
comprovació d'acord amb les condicions establertes per l'article 25. (prové de l'art. 20.4 Llei 3/10 segons Llei16/15).

- Art. 135: Comunicació prèvia d'obertura:

"Estan sotmesos a comunicació prèvia d'obertura les activitats que es troben compreses en l 'Annex II de la Llei 16/15, 
de 21 de juliol, de simplificació administrativa, o en la normativa posterior que la modifiqui."

- Art. 136:

"1. En matèria de seguretat: La documentació a presentar serà la que correspongui segons l'activitat es trobi inclosa a 
l'annex II de la Llei 16/15 o en les activitats dels annexos de la Llei 3/2010, o normativa posterior que la modifiqui.

2. Per a totes les activitats sotmeses a comunicació prèvia d'obertura caldrà acompanyar: C
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- Art. 137: Declaració responsable d'obertura:

"Les activitats innòcues de l'annex I de la Llei 16/2015 resten subjectes a declaració responsable d'obertura, en la qual 
l'interessat haurà de declarar que disposa d'un certificat tècnic acreditatiu del compliment de la normativa que regeix 
l'activitat."

- Art. 139:

"2a) Si amb la comprovació de la documentació presentada es constata l'incompliment d'aquesta llei o de la normativa 
sectorial aplicable per a iniciar o exercir una activitat econòmica, l'òrgan competent ha d'iniciar un procediment que 
permeti l'esmena de defectes o mancances. L'inici d'aquest procediment no comporta la suspensió de l'activitat per tal  
d'adequar-la a la legalitat vigent, llevat del que estableix l'apartat 3. L'òrgan competent ha de designar un instructor com 
a responsable de l'expedient i notificar-ho als interessats.

2b) El procediment administratiu d'esmena s'ha d'iniciar de seguida que es detecti el possible incompliment i té una 
durada màxima de dos mesos. S'inicia mitjançant la notificació a la persona interessada, que disposa del termini d'un 
mes per a esmenar deficiències o per a complir els requisits exigits per la normativa sectorial aplicable, sens perjudici 
del dret de presentar al·legacions en el termini de quinze dies a comptar de la notificació.

2c) L'inici de la tramitació de l'expedient, d'acord amb el que disposa l'apartat 1, comporta la suspensió cautelar de 
l'activitat  si  hi ha risc per a les persones, els béns o el  medi ambient.  En el cas que l'activitat sigui  prohibida per 
l'ordenament jurídic o que no pugui complir en cap cas els requeriments de la normativa sectorial aplicable, se n'ha 
d'acordar la suspensió cautelar de manera immediata.

2d) L'autoritat competent ha de formular la proposta de resolució en vista de la documentació continguda en l'expedient 
administratiu, una vegada transcorregut el termini a què fa referència l'apartat 2, independentment que s'hagin formulat 
al·legacions o no.

2e) La resolució del procediment administratiu ha de determinar:

a)  L'arxivament  de l'expedient,  si  de la  tramitació del  procediment  d'esmenes en resulta que l'activitat  compleix  la 
normativa sectorial vigent.

b) El cessament de l'activitat, si en el termini d'un mes no s'han esmenat les deficiències detectades o si l'activitat no és  
legalitzable.

c) El reinici de l'activitat, si després d'haver estat suspesa cautelarment s'acredita que compleix tots els requisits exigits 
per la normativa sectorial vigent.

2f) El procediment administratiu d'esmena de defectes és independent i compatible amb el procediment sancionador 
establert per la normativa sectorial a què pugui donar lloc l'incompliment.

2g) El procediment establert per aquest article és aplicable en els casos en què la normativa sectorial no estableix un 
procediment específic.

2h) El procediment administratiu es pot iniciar d'ofici o a instància de qualsevol persona física o jurídica, per simple 
denúncia.

2i) L'òrgan competent, sens perjudici del que estableix aquest article, de manera excepcional i per causes justificades 
pot  acordar  l'ampliació  dels  terminis  per  a  esmenar  les  deficiències  o  el  compliment  dels  requisits  exigits  per  la 
normativa aplicable."

- Art. 150.1 sancions:

"i  respecte els incompliments en relació a la comunicació prèvia o la declaració de responsable,  amb les sancions 
determinades a l'art. 8 de la Llei 16/15."

S'ha suprimit el següent:

- Art. 136 les lletres a), d) i e). C
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- Annex V.

El que es publica als efectes oportuns.

Arenys de Munt, 21 de juny de 2016
El secretari accidental, Gemma García Ramos

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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