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Expedient: 21SD0032NT 
Assumpte: Modificació dels annexos de l’Ordenança Municipal d’Activitats i de la Intervenció Integral de 
l’Administració A mbiental de Barcelona  en aplicació de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat 
econòmica.  

  

INFORME TRAMITACIÓ I PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL  
Relatiu a l’aprovació inicial de la Modificació dels annexos de l’Ordenança Municipal 
d’Activitats i de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental de Barcelona en 
aplicació de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.  
 
Vist l’informe jurídic de data emès per la Direcció de Serveis de Llicències en data 22 de juny 

de 2022 en el qual es conclou que a la vista de la documentació obrant a l’expedient, dels 
informes emesos i de la tramitació efectuada, s’estima pertinent la petició de la Ponència i  
l’adopció de l’acord de modificació dels annexos de l’Ordenança de  conformitat amb el 

contingut de les mateixes que consta en la Memòria de data 6 de maig de 2022 i els annexes 

de data 31 de maig de 2022.  

 

Vist que l’expedient que en data 26 de maig de 2022 ha estat emès l’informe de la Direcció de 

Llicències d’Activitats, amb el vist i plau de la Gerència d’Urbanisme, justificatiu de la necessitat 

d’adequar l’ordenança municipal d’activitats i de la intervenció integral de l’administració 
ambiental (OMAIIA) al nous requeriments legals de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de 

facilitació de l’activitat econòmica 

 

Vist que juntament amb el referit informe, s’acompanya el document Memòria justificativa de la 
modificació de data 6 de maig de 2022 on recull la necessitat de modificació del annexos i el 

nou règim d’intervenció, proposant la seva divisió en tres apartats: annex I: Règim 
d’autorització, annex II: règim de llicència i annex III: comunicació.  
 

Vist que la Memòria justificativa de la modificació així com,  els Annexes modificats han estat 

sotmesos a informe favorable i aprovació de la Ponència Ambiental Municipal de l’Ajuntament 
de Barcelona i segons consta en el certificat de data 13 de maig de 2022 de la Secretària de la 

Ponència, que consta incorporat a l’expedient, ha estat en la sessió celebrada en data 9 de 
maig de 2022 que ha estat adoptat aquest acord d’aprovació.  
 

Vist que en data 26 de maig de 2022 la Gerent d’Ecologia Urbana, a la vista els informes 

tècnics i justificatius corresponents, ha adoptat la diligència d’incoació de l’expedient 
administratiu.  

 

Vist que en data 14 de juny de 2022 ha estat emès informe d’impacte de gènere del 

Departament  de Transversalitat de Gènere (15IIG/2022) en el sentit que es considera no 

pertinent. 

 

Vist que en data 20 de juny de 2022 ha estat emès l’informe FAVORABLE de  l’Àrea de Règim 

Jurídic de l’Ajuntament de Barcelona (AIN-2022/1263) amb la conclusió següent:  
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“Per tot el que s’ha exposat, qui subscriu emet informe favorable en relació amb la proposta de la 

Ponència Ambiental de modificació dels annexos de l’Ordenança municipal d’activitats i de la intervenció 

integral de l’administració ambiental (OMAIIAA) amb l’objectiu d’actualitzar-los amb adequació a la 

normativa vigent, sense perjudici de les recomanacions pel que fa a determinades expressions en 

masculí genèric que s’indiquen a l’informe d’impacte de gènere no pertinent 15IIG/2022”  

 

Vist que s’ha donat trasllat dels referit informe a la Direcció de serveis de Llicències per tal que 

incorporin les esmenes corresponents.  

 

Vist que en aquest sentit s’incorpora el document de la Memòria amb les observacions 
corresponent i que ha estat signat en data 28 de juny de 2022.  

 

Fonaments jurídics  
 
Relatius al règim d’aprovació i modificació de les ordenances 
 
L’article 49 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les base de règim local, en relació amb 

l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de l 28 d’abril, per la qual s’aprova el text refós de la 

llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

 

L’article 56 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat 

per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, estableix que per a la modificació de les 
ordenances s’ha de seguir el mateix procediment que per a la seva aprovació.  
 

Els articles 108 i següents del Reglament orgànic municipal, aprovat pel Consell municipal el 16 

de febrer de 2001, estableixen el procediment d’aprovació de les ordenances locals. 
 

Relatius a la tramitació i competència de l’òrgan municipal  
 
La Disposició Final Primera de l’Ordenança Municipal d’Activitats i de la Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental de Barcelona, disposa que els annexos de la ordenança poden ser 

modificats per acord de la Comissió de Govern, a proposta de la Ponència Ambiental Municipal.   

 

Que dita Memòria justificativa de la modificació així com,  els Annexes modificats han estat 

sotmesos a informe favorable i aprovació de la Ponència Ambiental Municipal de l’Ajuntament 
de Barcelona i segons consta en el certificat de data 13 de maig de 2022 de la Secretària de la 

Ponència, que consta incorporat a l’expedient, ha estat en la sessió celebrada en data 9 de 
maig de 2022 que ha estat adoptat aquest acord d’aprovació.  
 

D’acord amb la mateixa disposició, l’aprovació inicial s’haurà de sotmetre a informació pública 
per un termini de trenta dies. Si durant el període d’informació pública no es formulen 
al·legacions ni suggeriments, l’acord d’aprovació in icial esdevindrà automàticament definitiu.  

 






