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Aquest Ajuntament pretén aprovar l’Ordenança d’activitats sectorials i no
classificades.
Per tal de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de
normes amb rang reglamentari, i en compliment d’allò disposat a l’article 133 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques –LPACAP-, amb caràcter previ a l’elaboració del Reglament, se substancia
una consulta pública per demanar l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més
representatives que potencialment es puguin veure afectats per la mateixa.
En relació a les activitats sectorials i no classificades, l’Ajuntament sotmet a consulta
pública prèvia l’elaboració de l’Ordenança municipal d’activitats sectorials i no
classificades.
TEXT DE L’ORDENANÇA
ORDENANÇA DE LES ACTIVITATS SECTORIALS I LES NO CLASSIFICADES

PREÀMBUL
La realització dels tràmits per obtenir els permisos o autoritzacions per l’obertura i
funcionament de les activitats venen regulats, segons les seves característiques, per la Llei
20/2009, de 4 de setembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i les seves
modificacions posteriors, per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, 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 i les seves modificacions posteriors, i la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat per Decret 112/2010, de 31 d’agost.
La Llei 20/2009, de 4 de setembre, amb les seves modificacions posteriors regula:


Activitats de l’Annex I.1 - Activitats sotmeses al règim d’avaluació d‘impacte ambiental
i d’autorització ambiental, subjectes a la Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de
setembre de 1996, de prevenció i control integrats de la contaminació. Administració
competent: Generalitat de Catalunya.



Activitats de l’Annex I.2 - Activitats sotmeses a autorització ambiental amb una
declaració d‘impacte ambiental, que estan incloses a l’Annex I del text refós de la Llei
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d’avaluació d’impacte ambiental de projectes, aprovat pel Reial decret legislatiu
1/2008, de l’11 de gener, no subjectes a la Directiva 2008/1/CE, i totes les activitats i
les instal·lacions afectades per la legislació d’accidents greus. Administració
competent: Generalitat de Catalunya.


Activitats de l’Annex II - Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental.
Administració competent: Ajuntament.



Activitats de l’Annex III - Activitats sotmeses al règim de comunicació. Administració
competent: Ajuntament.
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La Llei 16/2015, de 21 de juliol, amb les seves modificacions posteriors regula:


Activitats innòcues - Activitats subjectes a declaració responsable. Administració
competent: Ajuntament.



Activitats de baix risc - Activitats subjectes al règim de comunicació prèvia.
Administració competent: Ajuntament.

La Llei 11/2009, de 6 de juliol, i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, regulen:


Activitats d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats esportives, activitats de
restauració i establiments on es fan activitats de naturalesa sexual. Administració
competent: Ajuntament.

A part dels grups d’activitats relacionades, que es troben incloses en la tramitació establerta
pels diversos textos normatius esmentats, hi ha dos altres grups que no hi estan inclosos.
Un d’aquests, les activitats amb intervenció sectorial, te regulada l’obertura i funcionament per
la seva reglamentació específica, mentre que l’altre el conformen les activitats no
classificades, un grup d’activitats que no es troben classificades en cap dels grups abans
relacionats.
Les activitats sotmeses a intervenció sectorial són:
o
o
o
o
o

Estacions o infraestructures radioelèctriques per a serveis de comunicació electrònica.
Centres de culte.
Piscines d’ús públic.
Tatuatges i pírcings.
Activitats sectorials sense codi.

Les activitats no classificades són:
o
o
o
o
o
o

Allotjaments turístics, i altres de curta durada (de més de 20 places).
Aparcaments de menys de 500 m2 i que no són una explotació d’estacionaments o
garatges.
Comercials no incloses en la LSA.
Hotels i allotjaments similars, amb nombre de places>20.
Magatzems, sense atenció al públic i no classificats de baix risc en la LSA.
Ramaderes no incloses en la Llei 20/2009.
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o
o
o
o
o
o

Serveis no incloses en la LSA.
Docent, centres docents reglats amb intervenció de la Generalitat de Catalunya:
escoles bressol, escoles, instituts, universitats.
Energètica: parcs eòlics o instal·lacions fotovoltaiques.
Joc i apostes: activitats definides en la normativa de joc i recollides en el catàleg de
jocs i apostes autoritzats a Catalunya.
Activitat esportiva: equipaments i establiments esportius.
Activitats no classificades sense codi.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Sens perjudici de que aquestes activitats hagin de complir tota la normativa que les afecta, no
hi ha cap text normatiu que estableixi la necessitat de sol·licitar autorització ambiental o
llicència a cap administració, ni tan sols de comunicar la seva obertura i funcionament. En
conseqüència resulta que les activitats incloses en aquests dos grups es poden implantar
sense informar-ne a l’ajuntament.
No obstant, en bé d’una correcta gestió de les qüestions municipals, és raonable pensar que
l’ajuntament, tot i no estar prevista la seva intervenció directa en l’obertura d’aquestes
activitats, hauria de tenir-ne coneixement. Per aquest motiu, amb la finalitat de corregir els
inconvenients que el desconeixement de l’obertura d’aquestes activitats pot comportar,
aquesta ordenança estableix el que s’especifica en el seu articulat.
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Àmbit d’aplicació. - El contingut d’aquesta ordenança serà d’aplicació a tot el
terme municipal de Taradell.
Article 2. - Objecte. - L’objecte d’aquesta ordenança és establir un sistema per comunicar a
l’ajuntament de Taradell l’obertura de les activitats incloses en els grups activitats amb
intervenció sectorial i activitats no classificades, abans relacionades. Així mateix s’hi inclouran
aquelles activitats que, en base a futures disposicions legislatives, adquireixin les esmentades
qualificacions d’activitat amb intervenció sectorial o d’activitat no classificada.
Article 3. - Comunicació d’obertura de les activitats amb intervenció sectorial i de les
activitats no classificades. - L’obertura de les activitats incloses en els grups activitats amb
intervenció sectorial i activitats no classificades, que es porti a terme dins el terme municipal
de Taradell, s’haurà de comunicar a l’ajuntament mitjançant la presentació d’un imprès de
declaració responsable de les mateixes característiques i amb el mateix contingut que el que
cal presentar en el tràmit d’obertura de les activitats innòcues regulades per la Llei 16/2015,
de 21 de juliol. Així mateix el titular de l’activitat haurà de disposar, sense que sigui obligatori
presentar-lo a l’ajuntament, d’un certificat signat per tècnic titulat competent, on s’acrediti que
l’activitat i les seves instal·lacions compleixen tota la normativa que les afecta.
Article 4. - Altra documentació - A més de la documentació relacionada a l’article 3, el
peticionari haurà de presentar, si s’escau, la documentació justificativa del compliment de les
condicions que puguin ser requerides per altres organismes, quan el compliment d’aquestes
condicions sigui preceptiu per al desenvolupament de l’activitat comunicada (permís
d’abocament d’aigües residuals, homologació d’aparells, acta favorable en matèria de
prevenció d’incendis, declaració responsable en matèria de salut, etc.)
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Article 5. – Altres consideracions - En tot el no previst en aquesta ordenança serà
d’aplicació la normativa general.
CAPÍTOL 2. RÈGIM SANCIONADOR
Article 6. - Infraccions i sancions imposables
1.- Amb base en el Títol XI de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
es tipifiquen com a infraccions administratives les accions i les omissions següents:

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

a) Infraccions molt greus:


Falsejar els certificats tècnics i/o altra documentació de qualsevol tipus.



Portar a terme activitats diferents a la activitat comunicada, quan això provoqui
afectació negativa sobre la seguretat, la salubritat o el medi ambient.



Portar a terme l’activitat sense haver presentat prèviament la documentació requerida.



La reincidència en una mateixa infracció considerada com a greu.

b) Infraccions greus:


Portar a terme activitats diferents a la activitat comunicada, quan això no provoqui
afectació negativa sobre la seguretat, la salubritat o el medi ambient.



La reincidència en una mateixa infracció considerada com a lleu.

c) Infraccions lleus:


Qualsevol altre incompliment de la normativa diferent de les classificades com a greus
i molt greus.

2.- Les infraccions de l’apartat 1 precedent seran sancionades de conformitat amb el següent:
a) Sancions per infraccions molt greus, amb multa de 1.501 a 3.000 euros.
b) Sancions per infraccions greus, amb multa de 501 euros a 1.500 euros.
c) Sancions per infraccions lleus, amb multa fins a 500 euros.
3.- Les sancions han de ser proporcionades a la gravetat dels fets i a les circumstàncies
concretes de cada cas. L’òrgan sancionador ha de graduar l’aplicació de les sancions,
motivant-ho expressament d’acord amb un o més dels següents criteris: la gravetat de la
infracció; el perjudici causat als interessos generals, les persones i els béns; el risc que la
infracció hagi causat per a la seguretat de les persones; la reincidència en el termini d’un any
en la comissió de faltes tipificades en aquesta ordenança i sancionades per resolució ferma;
la negligència o intencionalitat en la comissió de la infracció.
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Durant el termini dels deu dies naturals següents a la publicació del present Edicte al
lloc web municipal, els ciutadans, organitzacions i associacions que ho considerin
oportú podran fer arribar les seves opinions al respecte a través del tràmit Consulta
pública prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament.
Ho mana i signa l’alcaldessa davant meu el secretari que en dono fe.
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Taradell, 14 de desembre de 2020
M. Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa

Signatura: Mercè Cabanas
Solà - Alcaldessa
Data: 14/12/2020 17:28:13
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