
@g'a*s*"
cenèlrcrn DE REcuRsos
Dlrecció del8 Servsis Jurtïíca
Díreccló de I'Area d€ Règtm Jurldlc

Plaça Cerlos Pl i Sunyer, 8-10, 1 a planta
08002 Bsrcelone
Tel. 93 402 33 92 F8x 93 402 79 51

Referència ArN-2019/44

Objecte Nota iurídica sobre la possibilitat d'efectuar una remissió a l'OMAllA
per establir el règim d'intervenció de l'activitat "Espais de Cultura
Viva"

Sol.licitant lnstitut Municipal de Cultura

Per part del Director de Cultura Viva Barcelona, de l'lnstitut Municipal de Cultura de Barcelona, es

sol'licíta que per part d'aquesta Direcció dels Serveis Jurídics es validi la possibilitat de que, en
relació amb una futura ordenança municipal que reguli èls anomenats "Espais de Cultura Viva", la
determinació del règím d'íntervenció (certificació i cbmunicació prèvia) no s'bstableixi mitjançant
una modificació dels annexos de l'Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de
I'administració ambíental de Barcelona (OMAllA) sinó fent una remíssió des de la nova ordenança
al règim de certificat i comunicació previa regulat als articles 14 a 18 de l'OMAllA i a la lnstrucció
per a l'aplicació de I'OMAIA a partir de l'entrada en vigor de la Llei 2O/2OOï, del 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental d'actívitats (BOpB tZlOtlZOtL),

A criteri de qui subscriu, no es considera que existe.ixin inconveiiients de caràcter jurídic per
adoptar aquesta opció, sempre que aquesta remissió al règim regulat als articles 14 a j.8 de
l'OMAIlA s'efectuï per una disposició amb el mateix rang d'ordenança que l'OMAllA i que en
l'expedient d'aprovació consti el corresponent informe preceptiu, de la Ponència Ambiental
Municipal d'acord amb les Normes de funcionament aprovades pel Decret de l'Alcaldia de 9 de
setembre de 2002 (Gaseta Municipal IO/LO/àOO2), apartat Segon.6, segons el qual la ponència té
entre les seves funcio ns t'emetre informe preceptiu en totes les propostes d'Ordenonces municipols
que puguin tenir una incidència sobre les activitats sotmeses a intervenció muni.cipal".

.r.
El que s'informa als efectes oportuns.

Vist i plau, ll
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