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DIPUTACIÓ DE BARCELONA#

Direcció dels Serveis Jurídics#

EDICTE#
Es fa públic que mitjançant Decret de la

Presidència de la Diputació de Barcelona de
data 28 de maig de 1999, s’ha aprovat el nou
model d’ordenança tipus reguladora de la
Intervenció integral de l’administració muni-
cipal en les activitats i instal·lacions i, alhora,
s’ha disposat, la publicació de l’esmentat
model d’ordenança en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA.#

Aquest model només adquirirà caràcter nor-
matiu en els Municipis els ajuntaments dels
quals l’adoptin com a propi a través del pro-
cediment d’aprovació d’Ordenances locals.
Tot això sens perjudici de les modificacions
o adaptacions que puguin introduir£-hi les Cor-
poracions Municipals interessades, que, a
més, si ho consideren pertinent, podran subs-
tituir la publicació íntegra de llurs respectives
Ordenances per la remissió al model d’orde-
nança tipus publicada en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, i s’hauran de limitar, en
aquests supòsits, a publicar dita remissió així
com les modificacions, adaptacions o varia-
cions introduïdes en el seu text.#

L’índex, les abreviatures i el text del model
d’ordenança tipus aprovat pel Decret de la
Presidència de la Diputació apareixen repro-
duïts a l’annex del present edicte.#

Contra aquesta resolució, que és definitiva
en via administrativa, es podrà interposar amb
caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA o bé, directament, recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA.#
ANNEX#
MODEL D’ORDENANÇA TIPUS
REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ
INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ
MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I
INSTAL·LACIONS#
ÍNDEX#
ABREVIATURES#
PREÀMBUL#
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS#
Article 1 Objecte.#
Article 2 Concepte d’activitat classificada.#
Article 3 Àmbit d’aplicació i classificació

de les activitats.#
Article 4 Condicions generals del funcio-

nament de les activitats.#
Article 5 Compliment dels objectius fixats

per la legislació.#
Article 6 Règim d’intervenció administra-

tiva.#

TÍTOL II. SISTEMA DE PREVENCIÓ#
CAPÍTOL I. RÈGIM D’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL#
Article 7 Regulació de les activitats sotme-

ses al règim d’autorització
ambiental.#

Article 8 Tramitació de la sol·licitud.#
Article 9 Informes tècnics municipals.#
Article 10 Pronunciament sobre la suficièn-

cia del projecte.#
Article 11 Informació veïnal.#
Article 12 Informe vinculant de l’alcalde.#
Article 13 Proposta de resolució i al·lega-

cions municipals.#
Article 14 Pràctica de les notificacions.#
Article 15 Publicitat de l’autorització
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cència municipal ambiental.#
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sol·licitant.#
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Article 24 Esmena de la sol·licitud i suficièn-

cia del projecte.#
Article 25 Informació pública i veïnal.#
Article 26 Informes municipals i al·lega-

cions.#
Article 27 Informes de la Generalitat per a

les activitats de l’annex II.1 (Lli-
cències tipus A).#

Article 28 Informes municipals o comarcals
de les activitats de l’annex II.2 (Lli-
cències tipus B).#

Article 29 Proposta de resolució.#
Article 30 Resolució.#
Article 31 Autorització d’abocament.#
Article 32 Termini.#
Article 33 Contingut de la llicència.#
Article 34 Publicitat.#
CAPÍTOL III. DISPOSICIONS COMUNES#
Article 35 Emplaçament de l’activitat.#
Article 36 Comprovació prèvia de la clas-

sificació.#
Article 37 Accidents greus.#
Article 38 Prevenció d’incendis.#
Article 39 Certificat de compatibilitat amb el

planejament urbanístic.#
Article 40 Esmena de la sol·licitud del cer-

tificat urbanístic.#
Article 41 Contingut del certificat.#
Article 42 Consulta prèvia potestativa (Lli-
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Article 51 Projecte tècnic.#
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Article 54 Dades comunes del projecte.#
Article 55 Dades específiques del projecte

per a activitats industrials.#
Article 56 Dades específiques del projecte

per a activitats de gestió de resi-
dus.#

Article 57 Dades específiques del projecte
per a activitats energètiques.#

Article 58 Dades específiques del projecte
per a activitats mineres.#

Article 59 Dades específiques del projecte
per a activitats ramaderes.#

Article 60 Llicències o permisos subjectes a
altres procediments específics.#

Article 61 Llicència d’obres per a usos i acti-
vitats determinades.#

Article 62 Procediment específic per a acti-
vitats municipals.#

Article 63 Seguretat industrial.#
Article 64 Transmissió de les autoritzacions

i llicències ambientals.#
CAPÍTOL IV. RÈGIM DE PERMÍS MUNICIPAL
AMBIENTAL#
Article 65 Activitats sotmeses al règim de

permís municipal ambiental.#
Article 66 Objectius.#
Article 67 Documentació a presentar.#
Article 68 Altra documentació.#
Article 69 Llicència urbanística.#
Article 70 Presentació de la sol·licitud.#
Article 71 Esmena de la sol·licitud i comu-

nicació de la recepció.#
Article 72 Informe urbanístic i informació

veïnal.#
Article 73 Informes municipals i al·lega-

cions.#
Article 74 Proposta de resolució.#
Article 75 Resolució.#
Article 76 Termini.#
Article 77 Contingut del permís municipal

ambiental.#
Article 78 Publicitat.#
Article 79 Autorització d’abocament.#
Article 80 Aplicació de disposicions comu-

nes.#
Article 81 Establiments públics inclosos a

l’annex III de la LIIA.#
CAPÍTOL V. RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA#
Article 82 Activitats i instal·lacions de l’an-

nex III de la LIIA sotmeses al règim
de comunicació prèvia establert
per aquesta Llei.#

Article 83 La documentació tècnica.#
Article 84 El certificat tècnic.#
Article 85 Règim de comunicació prèvia de

les activitats i instal·lacions innò-
cues.#

Article 86 Presentació de la comunicació
prèvia relativa a les activitats i ins-
tal·lacions innòcues.#

Article 87 Procediment i termini en matèria
d’activitats innòcues comunica-
des.#

Article 88 Normes complementàries en
matèria d’activitats innòcues
comunicades.#
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TÍTOL III. REVISIÓ I CONTROL#
CAPÍTOL I. REVISIÓ#
Article 89 Revisió periòdica de l’autoritza-

ció o llicència ambientals.#
Article 90 Revisió anticipada de l’autoritza-

ció o llicència ambientals.#
Article 91 Abast de la revisió.#
Article 92 Procediment de revisió de l’auto-

rització ambiental.#
Article 93 Inici del procediment de revisió

periòdica de la llicència ambien-
tal incoat a instància de part.#

Article 94 Inici del procediment de revisió
de la llicència ambiental incoat
d’ofici.#

Article 95 Procediment de revisió d’ofici i
periòdica de la llicència ambien-
tal tipus A (annex II.1 de la LIIA).#

Article 96 Termini.#
Article 97 Procediment de revisió de la lli-

cència ambiental tipus B (annex
II.2 de la LIIA).#

Article 98 Termini.#
Article 99 Revisió del permís municipal

ambiental (annex III de la LIIA).#
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Article 100 Objecte.#
Article 101 Control inicial i periòdic de l’au-

torització ambiental.#
Article 102 Contingut del control.#
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dores.#
Secció 2a. Control inicial de l’activitat#
Article 104 Requisits per la posada en fun-

cionament.#
Article 105 Actuacions de control inicial de

caràcter general.#
Article 106 Tràmits previs a la visita de com-

provació inicial (annex II.2 i III de
la LIIA).#

Article 107 Objecte de la visita de compro-
vació inicial.#

Article 108 Conseqüències del resultat de
l’acte de control inicial.#

Article 109 Termini per efectuar la visita de
comprovació inicial.#

Article 110 Taxes i assistència tècnica.#
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TÍTOL IV. RÈGIM SANCIONADOR#
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Article 166 Resolució del procediment abreu-
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Primera Modificació dels preceptes de

l’ordenança i de les referències
que fa als annexes de la LIIA, amb
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Segona Règims d’inspecció i sanció.#
Tercera Aplicació supletòria del Regla-

ment d’activitats molestes, insalu-
bres, nocives i perilloses.#

Quarta Cooperació i assistència externa
a les tasques i responsabilitats
municipals.#

Cinquena Autorització municipal per a la
prestació de serveis funeraris.#

Sisena Creació de la ponència tècnica
municipal.#

Setena Definicions.#
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES#
Primera Activitats autoritzades abans de

l’entrada en vigor de la LIIA.#
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títol habilitant.#
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d’activitats.#
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Sisena Règim d’acords voluntaris.#
Setena Règim de nivells d’emissió.#
Vuitena Declaració d’impacte ambiental.#
Novena Desaparició de la pesseta.#
Desena Autorització de parcs eòlics.#
Onzena Previsions en matèria de fiances

i responsabilitats civil.#
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DISPOSICIÓ FINAL#
ABREVIATURES#

AR§ Aranzadi#
BOE§ Boletín Oficial del Estado#
BOP§ BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA#
CACAE§ Classificació Catalana d’Activitats

Econòmiques.#
CEE§ Comunitats Europees.#
CRC§ Classificació Catalana de Residus.#
D§ Decret#
DOGC§ Diari Oficial de la Generalitat de

Catalunya#
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LBRL§ Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen
Local.#

LIIA§ Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’adminis-
tració ambiental.#

LMC§ Llei 8/1987, de 15 d’abril, Muni-
cipal i de règim local de Catalunya.#

LPAC§ Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.#

LRHL§ Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Loca-
les, modificada por la Ley 25/1998,
de 13 de julio.#

MWE§ Capacitat de la instal·lació expres-
sada en potència elèctrica.#

MWT§ Capacitat de la instal·lació expres-
sada en potència tèrmica.#

NBE§ Norma Básica de la Edificación.#
OGAU§ Oficina de Gestió Ambiental Uni-

ficada.#
RAM§ Reglamento de Actividades Moles-

tas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas, aprobado por el Decreto
2414/1961, de 30 de noviembre.#

RD§ Reial Decret.#
RDU§ Reglamento de Disciplina Urbanís-

tica, aprobado mediante el Real
Decreto 2187/1978, de 23 de
junio.#

RIIA§ Reglament general de desplega-
ment de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, aprovat mitjançant Decret
136/1999, de 18 de maig.#

ROAS§ Reglament d’obres, activitats i ser-
veis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/95, de 13 de juny.#

RPEPS§ Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, por el cual se aprueba el
Reglamento de los Procedimientos
para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora.#

STS§ Sentència del Tribunal Suprem.#
STSJ§ Sentència del Tribunal Superior de

Justícia.#
TRCLS§ Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de

juliol, pel qual s’aprova la refosa
dels textos legals vigents a Catalun-
ya en matèria urbanística.#

UTM§ Unitat Tècnica de Mesura.#

PREÀMBUL#
I#

L’article 45 de la Constitució espanyola
estableix, d’una banda, que tothom té el dret
a gaudir d’un medi ambient adequat per al
desenvolupament de la persona, així com el
deure de conservar£-lo i, de l’altra, que els
poders públics vetllaran per la utilització
racional de tots els recursos naturals, amb la
finalitat de protegir i millorar la qualitat de
vida i defensar i restaurar el medi ambient,
recolzant£-se en la indispensable solidaritat
col·lectiva.#

Els poders públics £–entitats locals incloses
£–han de practicar per imperatiu constitucional

una política de protecció del medi ambient,
però també han de promoure les condicions
favorables per al progrés social i econòmic,
en el marc d’una política d’estabilitat econò-
mica orientada a la plena ocupació (article
40 CE); han d’atendre el desenvolupament de
tots els sectors econòmics (article 130.1 CE);
han de reconèixer, garantir i protegir la lli-
bertat d’empresa i la defensa de la produc-
tivitat (article 38 CE) i, respectar el contingut
patrimonial del dret a la propietat privada (ar-
ticle 33 CE).#

No és estrany que la Constitució espanyola
reconegui, alhora, valors que són oposats,
malgrat que puguin contrapesar£-se. En una
societat industrialitzada com la nostra, els inte-
ressos i les idees de les persones i dels grups
socials són, sovint, contradictoris. És més, fins
i tot és corrent que una mateixa persona o
grup de persones reclamin dels poders públics,
alhora, el compliment o la realització de pres-
tacions aparentment contradictòries (més pres-
tacions però menys Estat o menys impostos;
més llocs de treball però menys contaminació,
etc.).#

Els poders públics han de procurar com-
paginar els diversos valors i principis cons-
titucionals esmentats, dins del marc de la Llei,
cosa que comporta que necessàriament han
d’acudir a la tècnica de la ponderació dels
drets i interessos en conflicte, tècnica que no
admet a priori la prevalença amb caràcter
general d’un dret o principi constitucional
envers altre, sinó que postula un pronuncia-
ment individualitzat per a cada cas, ateses les
circumstàncies específiques que es donin en
cada supòsit. La intervenció administrativa
mitjançant el sotmetiment previ a autorització,
llicència o permís ambiental de les activitats
contaminants que regula aquesta Ordenança
és l’instrument adequat per dur a terme la refe-
rida ponderació individualitzada dels valors
i principis, això sí, sempre dins del marc fixat
per la Llei.#

En altre ordre de coses, s’ha de remarcar
que la contaminació del medi ambient és un
fenòmen que afecta a tot el planeta i que exi-
geix una resposta a escala mundial. La sen-
sibilitat mundial a favor de la salvació de l’en-
torn ha propiciat que les organitzacions supra-
nacionals hagin impulsat una amplia legisla-
ció internacional referent a la protecció del
medi.#

Els foros internacionals han llançat tres
idees bàsiques per fer front al repte de la con-
taminació a escala planetària, a saber: a) la
idea d’un desenvolupament sostenible, idea
recollida i positivitzada a l’article 2 del Tractat
de la Unió Europea, versió Tractat d’Amster-
dam; b) l’eslògan ”pensa globalment, actua
localment” que escollí l’OMS per a la cele-
bració del dia mundial de la salut de 1990,
el qual connecta directament amb el principi
de subsidiarietat proclamat a l’article 4.3 de
la Carta Europea de l’Autonomia local, norma
que sovint és ignorada pels legisladors nacio-
nals; c) el principi ”qui contamina paga” que
actualment recull l’article 174.2 del Tractat
d’Amsterdam.#

Fruit de la preocupació internacional i inter-

na envers la protecció del medi ambient, la
Comunitat Europea ha dictat moltes disposi-
cions i actes de contingut divers, entre les
quals ara interessa remarcar la Directiva
96/61/CE del Consell, de 24 de setembre de
1996, relativa a la prevenció i al control inte-
grat de la contaminació. Aquesta Directiva fou
aprovada amb l’objectiu de prevenir i reduir
la contaminació procedent de les activitats
que tenen una elevada incidència ambiental,
les quals figuren relacionades en l’annex I de
la mateixa Directiva. Els estats membres de
la Unió Europea han d’adaptar les disposicions
legals, reglamentàries i administratives inter-
nes al contingut de la directiva en el termini
de tres anys comptats a partir de la seva entra-
da en vigor, termini que finalitza el dia 29
d’octubre de 1999.#

El Parlament de Catalunya, conscient de la
necessitat d’adaptar el dret català a l’esmen-
tada Directiva, va aprovar la Llei 3/1998, de
27 de febrer, de la intervenció integral de l’Ad-
ministració ambiental (LIIA). La entrada en
vigor d’aquesta Llei, que en la versió primitiva
contenia una ”vacatio legis” de tretze mesos,
ha estat ajornada per la Llei 1/1999, de 30
de març, fins el dia 30 de juny de 1999, en
un intent del legislador de facilitar a l’Admi-
nistració el desenvolupament reglamentari de
la Llei £–incloses les remissions a les ordenan-
ces municipals£– i l’adaptació dels circuits
administratius als nous mecanismes i proce-
diments previstos a la LIIA, els quals es carac-
teritzen per presentar un alt grau de complexi-
tat tècnica i jurídica. S’ha de tenir en compte
que la LIIA deixa sense aplicació a Catalunya
el Reglament d’activitats molestes, insalubres,
nocives i perilloses, aprovat per Decret
2414/1961, del 30 de novembre (RAM), que
era la norma principal que regulava aquesta
matèria amb caràcter horitzontal.#

En l’elaboració de l’ordenança s’ha tingut
en compte, a més de la Directiva 96/61/CE
del Consell i la LIIA, la normativa reglamen-
tària que desplega dita Llei, en especial el
Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament general de desplega-
ment de la LIIA, i s’adapten el seus annexos
(RIIA). També s’ha tingut en compte la nor-
mativa estatal promulgada després de l’apro-
vació de la LIIA, especialment les modifica-
cions introduïdes a la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i procediment administratiu
comú (LPAC) per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, així com les novetats que incorpora la
Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre intro-
ducció de l’euro.#

L’ordenança, que és una norma bàsicament
procedimental com ho és la LIIA, té una certa
pretensió compiladora, en el sentit que pro-
cura incorporar i sistematitzar tota la norma-
tiva aplicable en la matèria que regula. El que
es pretén és facilitar als ajuntaments, però tam-
bé a la resta d’operadors, una eina sistemàtica,
racional i integradora que permeti localitzar
i conèixer, de forma fàcil i ràpida, la regulació
de cada tràmit del procediment. D’aquesta for-
ma els operadors s’evitaran consultar les diver-
ses normes que regulen cada procediment i
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tràmit, cosa que esdevé positiva des del punt
de vista de la seguretat jurídica. Les remissions
de l’ordenança a altres normes de l’ordena-
ment són mínimes, llevat de les dels annexos
de la LIIA i aquelles altres normes que no s’ha
considerat oportú incorporar a l’ordenança
per creure que, sovint, el seu contingut serà
objecte de modificacions.#
II#

En el Títol I, sota la rúbrica ”Disposicions
generals”, s’estableix que resten sotmeses a
aquesta ordenança totes les activitats i ins-
tal·lacions, públiques i privades, classificades
o innòcues, que es desenvolupin en el terme
municipal. L’àmbit d’aplicació de l’ordenança
és, doncs, més ampli que el regulat a la LIIA,
ja que l’ordenança abasta totes les activitats,
mentre que dita Llei només abasta les activitats
susceptibles d’afectar el medi ambient, la
seguretat i la salut de les persones. Val a dir
que l’ordenança manté la denominació clàs-
sica ”activitats classificades” a l’hora de refe-
rir£-se a les activitats regulades a la LIIA, puix
aquesta denominació l’han utilitzada de forma
pacífica els operadors des de molt abans i fins
i tot al marge del que deia el RAM, que tampoc
utilitza aquesta denominació.#

El règim d’intervenció administrativa en les
activitats es compendia a l’article 6 de l’or-
denança, precepte que incorpora diverses
modificacions respecte de les regles generals
contingudes a la LIIA i en el Decret autonòmic
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya (ROAS). Així, pel que
fa a les activitats descrites a l’annex III de la
LIIA £–o al reglament autonòmic que la modi-
fiqui£– que són activitats amb incidència
ambiental baixa però que al cap i a la fi tenen
incidència ambiental, a l’ordenança se subs-
titueix el règim de comunicació prèvia previst
a l’article 41 de la LIIA, pel règim de permís
municipal regulat en aquesta ordenança, lle-
vat d’aquelles activitats que per la seva escassa
incidència ambiental £–d’argentament de
miralls i clínica veterinària£– s’ha considerat
oportú mantenir£-les dins del sistema de comu-
nicació prèvia.#

La subjecció de les activitats de l’annex III
de la LIIA a permís municipal ambiental per-
met als ajuntaments exercir un millor control
d’aquestes activitats i, a més, amb la incor-
poració del tràmit d’informació veïnal, es faci-
lita als veïns afectats per l’activitat que es pre-
tén implantar o modificar substancialment, la
defensa dels seus drets i interessos davant
l’ajuntament.#

En canvi, pel que fa a les activitats innòcues,
com que l’article 96 del ROAS faculta als ajun-
taments perquè mitjançant ordenança puguin
substituir per a l’exercici d’activitats no clas-
sificades el règim de llicència d’obertura pre-
vist a dit Reglament pel de comunicació prè-
via, l’ordenança les sotmet a dit règim de
comunicació. Només s’exceptuen d’aquesta
norma aquelles activitats que porten apare-
llada la realització d’obres que requereixin la
presentació d’un projecte tècnic £–en aquest
supòsit l’activitat queda subjecta al règim de

llicència d’obertura d’establiments que regula
el ROAS, però aquesta llicència es tramita i
es resol de forma simultània amb la preceptiva
llicència d’obres£– o quan la normativa sec-
torial sotmeti l’activitat concreta a una llicèn-
cia municipal específica.#
III#

El Títol II de l’ordenança regula la inter-
venció municipal en les activitats i instal·la-
cions que es desenvolupin en el terme muni-
cipal, amb independència que siguin exerci-
des per persones públiques o privades. L’ac-
tivitat administrativa d’intervenció regulada
per l’ordenança s’ajusta als principis de lega-
litat, igualtat, proporcionalitat i congruència
amb els motius i fins que justifiquen la potestat
i el respecte a la llibertat individual que pro-
clama l’article 220.2 de la Llei autonòmica
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim
local de Catalunya (LMC).#

Aquest Títol es divideix en cinc capítols,
on es regulen de forma separada el règim d’au-
torització ambiental £–Capítol I£– que s’aplica
a les activitats amb major càrrega contaminant
(les de l’annex I de la LIIA); el règim de la
llicència ambiental £–Capítol II£– que s’aplica
a les activitats amb una incidència ambiental
moderada (les de l’annex II de la LIIA); les
disposicions comunes als dos capítols ante-
riors £–Capítol III£–, encara que els darrers pre-
ceptes d’aquest capítol són d’aplicació a totes
les activitats; el règim de permís municipal
£–Capítol IV£– aplicable a les activitats amb inci-
dència ambiental baixa (les de l’annex III de
la LIIA, llevat de les activitats d’argentament
de metalls i clínica veterinària que se sotmeten
al règim de comunicació prèvia); i el règim
de comunicació prèvia £–Capítol V£– que és d’a-
plicació a les activitats exceptuades del règim
de permís municipal i a les activitats innòcues
que no portin aparellades la realització d’o-
bres majors o estiguin subjectes per l’orde-
nament sectorial a una llicència municipal
específica.#

L’ordenança duu a terme una regulació
completa de la tramitació municipal dels
expedients, introduint novetats tan significa-
tives com: la incorporació dels mitjans infor-
màtics en els tràmits d’informació pública i
veïnal, a l’hora que abandona la idea de les
publicacions formals en els butlletins oficials
com a mitjà eficaç per aconseguir l’objectiu
desitjat £–la informació del veí i del ciutadà£–
i, la recuperació dels informes de les ponèn-
cies tècniques municipals en els municipis de
menys de 50.000 habitants £–o dels tècnics
municipals competents per raó de la matèria£–
per tal de donar compliment a les responsa-
bilitats mínimes en matèria mediambiental
que atribueix als municipis l’article 42.3 de
la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sani-
tat, a banda que aquests informes faran pos-
sible a l’ajuntament atorgar o denegar de for-
ma expressa la llicència municipal quan l’òr-
gan ambiental competent de la Generalitat o
del Consell Comarcal no emeti el seu informe
preceptiu o, ho faci de forma extemporània,
ja que l’Ajuntament està obligat a resoldre de
forma expressa l’expedient.#

Altres novetats dignes de destacar són: la
incorporació a l’ordenança d’una consulta
prèvia potestativa sobre els requisits i condi-
cions necessaris per a l’atorgament de la lli-
cència ambiental; la regulació ”ex novo”, d’un
permís municipal, substitutiu de les activitats
comunicades, aplicable a les activitats inclo-
ses a l’annex III de la LIIA £–llevat de les acti-
vitats d’argentament de miralls i clínica vete-
rinària£– i, finalment, l’ordenança preveu que
quan el tècnic autor del projecte de la ins-
tal·lació o activitat sigui alhora competent per
redactar el projecte d’obres, les peticions d’au-
torització o de llicència ambientals i de lli-
cència d’obres poden venir acompanyades
d’un únic projecte executiu.#
IV#

El Títol III es troba dividit en tres capítols
que regulen, respectivament, la revisió de les
autoritzacions, llicències i permisos munici-
pals £–Capítol I£–, el sistema de control de les
activitats £–Capítol II£– i la inspecció municipal
£–Capítol III.#

El sistema de revisió és una de les novetats
més remarcables contingudes en la LIIA £–ar-
ticles 37 i 38£–, on s’estableix que l’autorització
i la llicència ambientals resten subjectes, en
els aspectes mediambientals, a una revisió
periòdica cada vuit anys i a una revisió anti-
cipada a practicar d’ofici quan es donen les
circumstàncies que transcriu l’article 90 de
l’ordenança. La diferent forma de l’inici de
l’expedient de revisió esdevé rellevant per a
l’ordenança que regula en preceptes distints
l’inici del procediment de revisió periòdica
£–article 93£–, que es duu a terme a instància
de part, de l’inici del procediment de revisió
anticipada £–article 94£– a endegar per l’Ad-
ministració d’ofici.#

En relació al permís municipal ambiental
val a dir que l’ordenança no el sotmet a cap
revisió periòdica, però en canvi es preveu la
possibilitat que l’Ajuntament pugui procedir
a la revisió d’ofici quan es doni algun dels
supòsits que l’obliguen a revisar de forma anti-
cipada les llicències ambientals.#

Pel que fa al sistema de control, l’ordenança
separa de forma adequada la regulació del
control inicial de l’activitat £–Secció 2a£–, del
control periòdic de les activitats incloses en
els annexos II.1, II.2 i III de la LIIA £–Seccions
3a, 4a i 5a£–, les quals tenen una regulació
específica.#

L’ordenança incorpora un sistema de con-
trol propi £–a realitzar pels tècnics municipals
o d’altres administracions en funcions d’as-
sistència tècnica£–, de les activitats incloses en
els annexos II.2 i III de la LIIA. Aquest sistema
propi s’inspira en la regulació legal anterior
sobre la forma de practicar les visites de com-
provació combinada amb la regulació vigent
sobre el procés d’avaluació. També preveu
que l’Ajuntament pugui autoritzar entitats
col·laboradores per a l’exercici de l’acció de
control d’aquestes activitats £–article 103.#

Una novetat remarcable referida a les acti-
vitats incloses a l’annex II.2 de la LIIA és que
l’ordenança amplia l’interval de temps que ha
de transcórrer per dur a terme les revisions
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periòdiques, que passa de ser de cinc anys
£–article 44.2 de la LIIA£– a ser de vuit anys
£–article 115 de l’ordenança. Aquesta mesura
persegueix harmonitzar de forma racional el
sistema de revisió periòdica £–que per impe-
ratiu de l’article 37.1 de la LIIA ha de prac-
ticar£-se cada vuit anys£– amb el sistema de con-
trol periòdic £–que l’article 44.2 de la LIIA fixa
a priori en cinc anys, però permet a la regla-
mentació municipal o a la llicència fixar altre
període£– de tal forma que dites activitats hau-
ran de sotmetre’s a una acció de revisió o
control periòdic, de forma alternativa, cada
quatre anys. Aquest interval es considera sufi-
cient per les activitats que tenen una incidèn-
cia ambiental moderada.#

Pel que fa a les activitats de l’annex III de
la LIIA, l’ordenança les sotmet a control periò-
dic cada vuit anys, ja que la reglamentació
que estableixi el Govern és subsidiària de l’a-
provada per l’Ajuntament £–art. 45.2 de la LIIA.#

Per últim, el Capítol III d’aquest títol conté
una regulació unitària de la inspecció muni-
cipal de les activitats i instal·lacions que es
desenvolupin en el terme municipal, la qual
es pot dur a terme en qualsevol moment, sens
perjudici de les accions específiques de revisió
i control periòdic.#
V#

El règim sancionador es troba contingut en
el Títol IV de l’ordenança, dividit en cinc capí-
tols. S’ha tingut present a l’hora de redactar
aquest títol les novetats incorporades per la
Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre intro-
ducció de l’euro. A aquests efectes s’ha con-
siderat que 1 euro equival a 166,386 pessetes.#

També cal remarcar que aquesta ordenança
incorpora una regulació detallada del proce-
diment sancionador £–ordinari o abreujat£– que
ha de tramitar l’Ajuntament per sancionar les
infraccions contingudes a l’ordenança, cosa
que reforça les garanties dels ciutadans i, en
definitiva, la seguretat jurídica.#

Per últim, la disposició addicional primera
preveu la modificació automàtica dels precep-
tes d’aquesta ordenança, en el mateix sentit
i abast, en el moment en què es produeixi
la modificació dels preceptes legals i regla-
mentaris de què porten causa, inclosos els
annexes i nomenclàtors previstos a la LIIA,
mentre que les disposicions transitòries acla-
reixen alguns dubtes i buits legals detectats
en la normativa autonòmica.#
TÍTOL I#
DISPOSICIONS GENERALS #
Article 1#
Objecte#

L’objecte d’aquesta ordenança és regular el
sistema municipal d’intervenció administrati-
va en les activitats i instal·lacions que es
desenvolupin o realitzin en el terme muni-
cipal, dins del marc normatiu integrat per la
Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de
setembre de 1996, (DOCE núm. L 257/26, de
10£-10£-1996), la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
de la intervenció integral de l’administració
ambiental (en endavant, LIIA), el Decret
136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament general de desplegament de la

LIIA (en endavant RIIA) i, el Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en
endavant, ROAS).#
Article 2#
Concepte d’activitat classificada#

Als efectes d’aquesta ordenança, s’entén
per activitat classificada l’exercici o l’explo-
tació d’una indústria, taller, establiment, gran-
ja, instal·lació, aparcament, magatzem o qual-
sevol altra actuació pública o privada que
afecti el medi ambient, la seguretat o la salut
de les persones, la flora, la fauna o els béns.#
Article 3#
Àmbit d’aplicació i classificació de les
activitats#

1. Resten sotmeses a aquesta ordenança
totes les activitats, de titularitat pública o pri-
vada, que es desenvolupin en el terme muni-
cipal.#

2. Les activitats sotmeses a aquesta orde-
nança es classificaran de la manera següent:#

£—En funció de la seva incidència:#
a) Activitats classificades: quan siguin sus-

ceptibles d’afectar el medi ambient; la segu-
retat i la salut de les persones i, la flora, fauna
o béns.#

b) Activitats innòcues: quan no siguin sus-
ceptibles d’afectar el medi ambient; la segu-
retat i la salut de les persones i, la flora, fauna
o béns.#

£—En funció de l’àrea d’activitat en què
s’enquadren:#

a) Industrials.#
b) Mineres.#
c) Agrícoles i ramaderes.#
d) Energètiques.#
e) Comercials i de serveis.#
f) Recreatives, espectacles i d’oci.#
g) De gestió de residus.#
h) De servei públic.#
3. El sistema d’intervenció administrativa

que regula aquesta ordenança s’entén sens
perjudici de les intervencions que correspon-
gui a l’Administració General de l’Estat o a
la Generalitat de Catalunya en les matèries
de les seves competències.#
Article 4#
Condicions generals del funcionament de les
activitats#

1. Els titulars de les activitats compreses en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança estan
obligats a exercir l’activitat d’acord amb els
principis següents:#

a) Prevenir la contaminació mitjançant l’a-
plicació de les mesures adequades i, en espe-
cial, de les millors tècniques disponibles.#

b) Prevenir la transferència de contamina-
ció d’un medi a un altre. #

c) Reduir la producció de residus mitjan-
çant tècniques de minimització i, en la mesura
que no sigui possible, gestionar£-los correcta-
ment, valoritzant£-los i, en últim terme, efec-
tuant la disposició del rebuig de manera que
s’eviti o es redueixi l’impacte en el medi
ambient, d’acord amb el que estableix la legis-
lació sectorial i les determinacions dels plans
i programes que ordenen la seva gestió.#

d) Utilitzar l’energia, l’aigua i les matèries

primeres de manera racional, eficaç i eficient.#
e) Complir la normativa reguladora del fun-

cionament de les diverses activitats, en espe-
cial la normativa sobre protecció del medi
ambient, seguretat industrial, salubritat, acci-
dents greus, prevenció d’incendis, riscos i
accidents laborals i protecció civil, així com
la normativa específica reguladora de l’acti-
vitat concreta que es dugui a terme i, prendre
les mesures necessàries per minimitzar els ris-
cos derivats del funcionament de l’activitat.#

f) Utilitzar les tècniques disponibles per eli-
minar o reduir les molèsties que el funcio-
nament de l’activitat pugui causar al veïnat,
en especial les relatives a sorolls, vibracions,
escalfor, olors, pols i anàlogues.#

g) Prendre les mesures necessàries perquè,
en cessar l’exercici de l’activitat, s’eviti qual-
sevol risc de contaminació i perquè el lloc
de l’activitat quedi en un estat satisfactori, de
tal manera que l’impacte ambiental sigui el
mínim possible respecte a l’estat inicial en què
es trobava. Es considera que l’estat del lloc
és satisfactori si permet la seva utilització pos-
terior per als usos urbanístics admesos.#

2. L’Ajuntament, en l’àmbit de la seva
competència, ha de vetllar pel compliment
efectiu dels principis esmentats en l’apartat 1
d’aquest article.#
Article 5#
Compliment dels objectius fixats per la
legislació#

1. Les activitats objecte d’aquesta ordenan-
ça i les instal·lacions que hi estiguin vincu-
lades han de ser projectades, instal·lades, uti-
litzades, mantingudes i controlades de manera
que s’assoleixin els objectius de qualitat
ambiental, salubritat i seguretat que fixa la
legislació vigent.#

2. Als efectes d’aquesta ordenança, les
activitats i les instal·lacions que hi són vin-
culades compleixen les obligacions generals
fixades a l’apartat 1 si són desenvolupades i
utilitzades, respectivament, d’acord amb la
finalitat i l’ús que els són propis i compleixen
les condicions següents:#

a) Que han estat projectades, instal·lades,
controlades i es mantenen d’acord amb la
reglamentació vigent i les instruccions de l’Ad-
ministració competent i, en absència de regla-
mentació o d’instruccions específiques, que
s’ajusten a les normes tècniques de reconeixe-
ment general.#

b) Que compleixen les determinacions
establertes per l’autorització o la llicència, si
aquestes són preceptives.#
Article 6#
Règim d’intervenció administrativa#

Les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació
d’aquesta ordenança, d’acord amb la poten-
cialitat d’incidència sobre el medi ambient,
la seguretat i la salut queden sotmeses:#

1. Les de l’annex I de la LIIA o de la norma
que modifiqui dit annex, al règim d’autorit-
zació autonòmica i control ambiental.#

2. Les de l’annex II.1 de la LIIA o de la
norma que modifiqui dit annex, al règim de
llicència municipal tipus A i control ambien-
tal.#
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3. Les de l’annex II.2 de la LIIA o de la
norma que modifiqui dit annex, al règim de
llicència municipal tipus B i control ambiental.#

4. Les de l’annex III de la LIIA o de la norma
que modifiqui dit annex, llevat de les activitats
d’argentament de miralls i clínica veterinària,
al règim de permís municipal i control ambien-
tal.#

5. Les activitats d’argentament de miralls
i clínica veterinària, al règim de comunicació
prèvia i control ambiental establert en aquesta
ordenança.#

6. Les activitats innòcues, al règim de
comunicació prèvia regulat en aquesta orde-
nança, llevat que portin aparellada la realit-
zació d’obres que requereixin la presentació
d’un projecte tècnic o quan la normativa sec-
torial sotmeti l’activitat concreta a una llicèn-
cia específica, supòsits en què l’activitat es
subjectarà al règim de llicència d’obertura
d’establiments que regula el ROAS o al règim
de llicència específica regulat per la normativa
sectorial.#

7. Les activitats que no estiguin incloses
en cap annex, al règim de llicència municipal
tipus B i control ambiental si tenen incidència
ambiental (activitats classificades) i, si no en
tenen (activitats innòcues), al règim de comu-
nicació prèvia regulat en aquesta ordenança
o al règim de llicència d’obertura d’establi-
ments o de llicència específica, respectiva-
ment, en funció del criteri previst a l’apartat
anterior.#
TÍTOL II#
SISTEMA DE PREVENCIÓ#
CAPÍTOL I#
RÈGIM D’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL#
Article 7#
Regulació de les activitats sotmeses al règim
d’autorització ambiental#

Les activitats sotmeses al règim d’autorit-
zació ambiental relacionades a l’annex I de
la LIIA, o en la norma que modifiqui dit annex,
es regiran per la regulació establerta en dita
Llei, pel RIIA i per aquesta ordenança pel que
fa als tràmits de competència municipal.#
Article 8#
Tramitació de la sol·licitud#

1. La sol·licitud d’autorització ambiental,
que ha de contenir les dades que estableix
l’article 70.1 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú (en endavant, LPAC) i, anar
acompanyada de tres exemplars de la docu-
mentació a què fa referència l’article 14 de
la LIIA i els preceptes del RIIA que el des-
pleguen, es presentarà en el Registre General
de l’Ajuntament o en qualsevol altra forma
de les previstes a l’article 38.4 de la LPAC.#

2. En el cas que la presentació es realitzi
en qualsevol altra dels registres de l’Adminis-
tració pública, aquesta ha d’enviar la sol·li-
citud i documentació presentada a aquest
ajuntament, d’acord amb el que estableix la
LPAC. #

3. L’Ajuntament, en el termini de cinc dies
a comptar des de l’entrada de la sol·licitud

en el seu Registre, ha d’enviar aquesta i la
documentació que l’acompanya, per duplicat
exemplar, a l’Oficina de Gestió Ambiental
Unificada de la província de Barcelona del
Departament de Medi Ambient de la Gene-
ralitat de Catalunya (en endavant, OGAU).#
Article 9#
Informes tècnics municipals#

Practicat el tràmit anterior, el cap del depar-
tament municipal on es tramiti l’expedient, el
sotmetrà a informe de .................... perquè es
pronunciï en el termini màxim de quinze dies
sobre la suficiència i idoneïtat del projecte i
de la documentació presentada i perquè, com
a màxim deu dies abans de la data en què
s’exhaureixi el termini de dos mesos previst
a l’article 13.c) de la LIIA, emeti informe sobre
tots els aspectes de la instal·lació projectada
que siguin de competència municipal i, tam-
bé, si el temps de tramitació ho fa possible,
sobre les al·legacions o suggeriments presen-
tats en el període d’informació veïnal.#

La corporació pot sol·licitar al Consell
Comarcal o a la Diputació de Barcelona que
emetin els esmentats informes, sempre que es
justifiqui la necessitat.#
Article 10#
Pronunciament sobre la suficiència del
projecte#

El pronunciament municipal envers la sufi-
ciència i idoneïtat del projecte i de la docu-
mentació presentada a què es refereix l’article
anterior es trametrà a l’alcalde per tal que ho
faci arribar a l’OGAU de la província, en el
termini màxim de quinze dies a partir de la
recepció de la comunicació de l’OGAU
envers la correcció de la documentació pre-
sentada.#
Article 11#
Informació veïnal#

1. Un cop realitzat el tràmit anterior, s’o-
brirà un període d’informació veïnal de quinze
dies perquè les persones que es considerin
afectades per l’activitat que es pretén implan-
tar o modificar substancialment, puguin for-
mular les al·legacions o suggeriments perti-
nents. Aquest tràmit d’informació veïnal es
practicarà de la forma següent:#

a) Es trametrà per correu o, de forma per-
sonal, l’anunci d’obertura del tràmit d’infor-
mació veïnal als veïns immediats de l’empla-
çament proposat £–siguin o no propietaris dels
immobles i tinguin o no la condició formal
de veïns£– sempre que siguin coneguts per l’A-
juntament. Aquest tràmit no tindrà el caràcter
de notificació, per la qual cosa, la seva pràc-
tica no haurà d’ajustar£-se als requisits que la
LPAC preveu per dur a terme les notificacions,
de tal forma que l’Ajuntament no haurà d’a-
creditar la recepció de la comunicació per part
dels destinataris. #

b) S’inserirà l’anunci d’informació veïnal
en el tauler d’anuncis de la corporació i en
els taulers informatius que tingui situats en
l’àmbit que resulti afectat per l’activitat.#

c) Si l’Ajuntament disposa d’emissora
municipal de ràdio, informarà al veïnat a tra-
vés d’aquest mitjà de l’obertura del tràmit d’in-

formació veïnal almenys dos dies diferents,
dins dels espais dedicats a les notícies locals,
fet que s’acreditarà mitjançant diligència subs-
crita pel director de la ràdio.#

d) Si l’Ajuntament disposa de mitjans infor-
màtics d’informació municipal, també s’hi
inserirà l’anunci.#

2. Tots els anuncis indicaran de forma
expressa la data de finalització de la infor-
mació veïnal, la qual es començarà a comptar
a partir del dia següent al de la inserció de
l’anunci en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.#

3. La comunicació personal s’haurà de tra-
metre als veïns immediats de l’emplaçament
proposat dins del termini màxim de dos dies
comptats a partir de la inserció de l’anunci
d’informació veïnal en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament. La tramesa de la comunicació
s’acreditarà, d’una banda mitjançant l’anota-
ció en el document del número i de la data
de sortida, i de l’altra, mitjançant la corres-
ponent anotació de la sortida en el Registre
General de l’Ajuntament. Els destinataris de
la comunicació disposaran d’un termini reduït
de deu dies per formular les seves al·legacions.
En tot cas, dit termini finalitzarà transcorreguts
15 dies a partir del següent al de la inserció
de l’anunci en el tauler d’edictes de l’A-
juntament.#

4. S’exceptuen de la informació veïnal les
dades de la sol·licitud i la documentació que
l’acompanya emparades en el règim de con-
fidencialitat, d’acord amb la normativa vigent.#
Article 12#
Informe vinculant de l’alcalde#

1. A la vista dels antecedents i dels infor-
mes municipals emesos, l’alcalde emetrà
informe vinculant sobre tots els extrems de
l’activitat projectada que siguin de competèn-
cia municipal i el trametrà, juntament amb
una còpia de l’expedient municipal instruït,
a l’OGAU de la província en el termini màxim
de dos mesos comptats des de la data d’en-
trada de la sol·licitud d’autorització ambiental
en el Registre General de l’Ajuntament.#

2. El període de temps emprat per a com-
plementar o esmenar el projecte o la docu-
mentació no es computa a efectes del com-
pliment del termini per l’emissió de l’informe
municipal.#

3. Quan per qualsevol altra causa es retardi
la tramitació de l’expedient sense que sigui
possible tenir en compte el resultat de la infor-
mació veïnal a l’informe municipal a què es
refereix l’apartat 1 d’aquest precepte, l’alcalde
trametrà a l’OGAU dins del termini preceptiu
de dos mesos el seu informe vinculant. En
aquest supòsit, les al·legacions presentades en
el període d’informació veïnal es trametran
a l’OGAU en document a part i, alhora, l’al-
calde informarà a dita Oficina sobre el parer
municipal envers les al·legacions formulades.#
Article 13#
Proposta de resolució i al·legacions
municipals#

1. Rebuda la proposta de resolució formu-
lada per la Ponència Ambiental de la Gene-
ralitat de Catalunya, se’n donarà trasllat imme-
diat a l’alcalde per tal que, si ho considera
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oportú, formuli davant l’òrgan autonòmic
competent les al·legacions o suggeriments que
estimi convenients, en el termini de deu dies.#

2. Per comparèixer en aquest tràmit d’au-
diència, l’alcalde podrà demanar l’emissió
dels informes tècnics que consideri oportú.#
Article 14#
Pràctica de les notificacions#

1. Una vegada que l’Administració auto-
nòmica comuniqui a l’Ajuntament la resolució
per la qual s’atorga o es denega l’autorització
ambiental, fent tramesa, alhora, de la corres-
ponent notificació, l’Ajuntament la practicarà
a les persones interessades. La notificació ela-
borada per l’Administració autonòmica s’hau-
rà d’ajustar a allò que disposa l’article 58.2
de la LPAC.#

2. A la notificació de la resolució destinada
al peticionari de l’autorització ambiental, cal
adjuntar còpia segellada del projecte tècnic.
D’altra banda, una còpia diligenciada de dit
projecte ha de ser custodiada per l’OGAU i
altra còpia per l’Ajuntament.#

3. El resultat del tràmit de notificació es
comunicarà a l’OGAU per a la seva cons-
tància.#
Article 15#
Publicitat de l’autorització ambiental#

Són d’accés públic les resolucions d’auto-
rització ambiental, amb les limitacions esta-
blertes sobre el dret d’accés a la informació
en matèria de medi ambient i altra normativa
que sigui aplicable.#
Article 16#
Termini#

1. La resolució sobre l’atorgament o la
denegació de l’autorització ambiental, es dic-
tarà i es notificarà en el termini màxim de
sis mesos a comptar des de la data de pre-
sentació de la sol·licitud a l’OGAU.#

2. Excepcionalment, atenent la complexi-
tat de l’expedient, el nombre de sol·licituds
o de persones afectades, l’òrgan ambiental de
la Generalitat de Catalunya podrà prorrogar
aquest termini, mitjançant resolució motivada
que haurà de notificar£-se als interessats i a
l’Ajuntament.#

3. El termini resta interromput en el cas
que es demani esmena o millora de docu-
mentació i en la resta de supòsits que preveu
l’article 42.5 de la LPAC i es reprèn un cop
esmenada.#
Article 17#
Llicència d’obres#

1. L’Ajuntament no podrà atorgar la llicèn-
cia d’obres sense la concessió prèvia, per part
de l’òrgan ambiental de la Generalitat de Cata-
lunya, de la preceptiva autorització ambiental.#

2. Si el peticionari de la llicència d’obres
no justifica en temps i forma haver obtingut
prèviament l’autorització ambiental, la llicèn-
cia d’obres li serà denegada. Tanmateix, si l’in-
teressat justifica haver sol·licitat l’autorització
ambiental, el termini per tal de resoldre la peti-
ció de llicència d’obres s’iniciarà un cop li
hagi estat comunicat a l’Ajuntament l’atorga-
ment de l’autorització ambiental, la qual cosa
es farà avinent a l’interessat a través de la

comunicació prevista a l’article 42.4 de la
LPAC. #

3. La concessió de l’autorització ambiental
en cap cas prejutja l’atorgament o la deses-
timació de les llicències urbanístiques de com-
petència municipal.#
Article 18#
Procediment d’avaluació de l’impacte
ambiental de les activitats#

En virtut d’allò que estableixen els articles
12.c) i 22.1 de la LIIA i les disposicions addi-
cionals 4, 5 i 6 del RIIA, el procediment d’in-
tervenció administrativa de les activitats sot-
meses al sistema d’avaluació de l’impacte
ambiental s’integrarà en el procediment d’au-
torització ambiental.#
CAPÍTOL II#
RÈGIM DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL#
Article 19#
Activitats sotmeses al règim de llicència
municipal ambiental#

D’acord amb el que disposa l’article 24 de
la LIIA estan sotmeses al règim de llicència
ambiental municipal les activitats que es rela-
cionen a l’annex II de dita Llei o en el Regla-
ment autonòmic que modifiqui dit annex, tant
per a ser implantades com per tot canvi subs-
tancial que s’hi pretengui introduir un cop
autoritzades.#

Malgrat això, quan es tracti d’activitats de
titularitat municipal, gestionades pel propi
Ajuntament, pels seus organismes autònoms
o societats, el capital de les quals li pertanyi
íntegrament, aquest règim d’intervenció es
substituirà pel previst per l’article 62 d’aquesta
ordenança.#
Article 20#
Objectius#

Els objectius de la llicència ambiental regu-
lada en aquesta ordenança són:#

a) Prevenir i reduir a l’origen les emissions
contaminants a l’aire, a l’aigua, al sòl i al sub-
sòl que produeixen les activitats corresponents
i que són susceptibles d’afectar el medi
ambient i, també prevenir incendis i protegir
la salut.#

b) Integrar en la llicència ambiental les
decisions dels òrgans que hagin d’intervenir
per raó de prevenció d’incendis i de protecció
de la salut.#

c) Integrar la declaració d’impacte ambien-
tal respecte de les activitats que són sotmeses
a ambdós sistemes.#

d) Comprovar que les instal·lacions projec-
tades s’adapten als principis i normativa des-
crita a l’article 4 d’aquesta ordenança.#

e) Verificar els criteris de sostenibilitat
emprats en la redacció del projecte.#
Article 21#
Documentació a presentar pel sol·licitant#

La sol·licitud de llicència ambiental, que
ha de contenir les dades que preveu l’article
70.1 de la LPAC, ha d’anar acompanyada de
tres exemplars de la documentació següent:#

a) Projecte bàsic o executiu, redactat per
una persona tècnica competent i visat pel res-
pectiu col·legi professional, que ha de contenir
la informació detallada en els articles 53 i

següents d’aquesta ordenança.#
b) La documentació que sigui preceptiva

en els aspectes de prevenció d’incendis i de
protecció de la salut.#

c) La documentació exigida per l’òrgan
estatal o autonòmic competent per atorgar
l’autorització d’abocament d’aigües residuals
a la llera pública o al mar conforme el que
estableixen l’article 92 de la Llei d’aigües i
l’article 57 de la Llei de costes, respectivament
o, en el seu cas per obtenir el permís de con-
nexió al sistema de sanejament o clavegueram
municipal. Quan l’activitat estigui inclosa a
l’annex II.2 de la LIIA, s’acompanyarà també
la petició del permís d’abocament dirigida a
l’òrgan estatal o autonòmic competent.#

d) Certificat de compatibilitat del projecte
amb el planejament urbanístic expedit per
l’Ajuntament.#

e) Estudi geològic que mostri la caracte-
rització de l’estat inicial del terreny i les mesu-
res d’adequació, en el seu cas, a aplicar per
a la implantació de l’activitat. L’estudi haurà
de contenir les determinacions previstes a l’ar-
ticle 48 d’aquesta ordenança, si bé no serà
necessari presentar£-lo quan les dades es con-
tinguin en el projecte tècnic que acompanya
a la sol·licitud o bé es tracti de la primera
ocupació del sòl en un polígon industrial que
compti amb una avaluació geològica suficient.#

f) Document acreditatiu de la designació,
per part del titular de l’activitat, de la persona
que assumirà la responsabilitat tècnica de
l’execució del projecte i que expedirà el cer-
tificat acreditatiu de l’adequació de l’activitat
i de les instal·lacions a la llicència atorgada.
Aquest document ha de consignar les dades
que conté l’article 49.2 d’aquesta ordenança.#

g) Si l’activitat es troba sotmesa al sistema
d’avaluació d’impacte ambiental, s’haurà
d’adjuntar un estudi d’impacte ambiental.#

h) Opcionalment, declaració de les dades
contingudes en el projecte tècnic i la resta
de documentació complementària que s’a-
companya a la sol·licitud de llicència que, a
criteri de qui ho sol·licita, gaudeixin de con-
fidencialitat. En la declaració s’ha d’expressar
la norma, amb rang de llei, que empara la
confidencialitat de les dades.#

i) Qüestionari d’activitat complimentat pel
tècnic redactor del projecte, en el model ofi-
cial aprovat i subministrat per l’Ajuntament.#

j) Qualsevol altra documentació que exi-
geixi la legislació vigent.#
Article 22#
Presentació de la sol·licitud#

1. La sol·licitud de llicència ambiental es
presenta per triplicat en el Registre General
de l’Ajuntament o, en qualsevol altra de les
formes previstes a l’article 38.4 de la LPAC,
acompanyada de la documentació descrita a
l’article anterior. Si es presenten en altre regis-
tre, el còmput del termini per a l’atorgament
de la llicència municipal ambiental es comp-
tarà des de la data en què la sol·licitud tingui
entrada en el Registre General de l’Ajun-
tament.#

2. Juntament amb la sol·licitud, el peticio-
nari acompanyarà el resguard acreditatiu d’ha-
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ver efectuat el pagament de la taxa per a la
tramitació de l’expedient, el qual no es tra-
mitarà si no s’ha efectuat el dit pagament, lle-
vat que l’ordenança fiscal municipal disposi
altrament.#
Article 23#
Comunicació de la recepció#

1. Dins dels deu dies següents a la recepció
de la sol·licitud en el Registre General de l’A-
juntament es comunicarà a l’interessat la
recepció de la seva sol·licitud de llicència
municipal ambiental; la data en què la sol·li-
citud ha estat rebuda per l’òrgan competent;
el termini màxim per resoldre i notificar l’a-
torgament o no de la llicència i, els efectes
que pugui produir el silenci administratiu.#

2. Complimentat el tràmit anterior, el cap
de la Unitat on es tramita l’expedient trametrà
còpia de la sol·licitud i documentació que l’a-
companya a l’OGAU, en el cas de projectes
d’activitats incloses en l’annex II.1 de la LIIA
o al Consell Comarcal si ha d’intervenir en
el tràmit d’avaluació d’activitats incloses a
l’annex II.2 de la LIIA i, en tot cas, a la Ponèn-
cia tècnica municipal o, si aquesta no existís,
als tècnics municipals competents per raó de
la matèria.#
Article 24#
Esmena de la sol·licitud i suficiència del
projecte#

1. L’òrgan competent de l’Ajuntament, en
tot cas, o del Consell Comarcal i l’òrgan
ambiental competent de la Generalitat de
Catalunya quan siguin competents per dur a
terme l’avaluació ambiental del projecte, ha
de pronunciar£-se, en l’àmbit de les respectives
competències, sobre la suficiència i idoneïtat
del projecte i de l’altra documentació presen-
tada, en el termini màxim de quinze dies.#

2. En el cas que s’hagin detectat manca
de documentació o insuficiències en el pro-
jecte o en la documentació presentada, l’A-
juntament en dóna trasllat al sol·licitant per
tal que les complementi o esmeni dins del
termini que l’Ajuntament fixi, el qual no podrà
ser inferior a deu dies ni superior a tres mesos,
amb l’advertiment que, si així no ho fa, se’l
tindrà per desistit de la seva sol·licitud o per
caducat el procediment, segon el cas.#

3. El període de temps emprat per com-
plementar o esmenar el projecte o la docu-
mentació, no es computa als efectes de com-
pliment del termini de resolució, ni per a l’e-
missió de l’informe de la Ponència Ambiental
autonòmica o comarcal.#

4. El resultat del tràmit de complement i
esmena del projecte i documentació presen-
tada es comunica als òrgans de les altres admi-
nistracions públiques que hagin d’intervenir
en el procés d’avaluació ambiental.#

5. Transcorregut el termini atorgat al peti-
cionari de la llicència, sense que s’hagin com-
plementat o esmenat les insuficiències, es
declararà i notificarà al peticionari el deses-
timent de la seva sol·licitud o la caducitat del
procediment segons el cas, amb indicació dels
fets produïts i les normes aplicables.#

Article 25#
Informació pública i veïnal#

1. Transcorregut el termini de quinze dies
esmentat en l’article anterior o, en el seu cas,
un cop esmenades les mancances observades,
l’Ajuntament ha de sotmetre la sol·licitud i
documentació que l’acompanya, a informació
pública, durant el termini de vint dies, i a infor-
mació veïnal durant el termini de deu dies,
perquè les persones que es considerin afec-
tades per l’activitat que es pretengui implantar
o modificar substancialment, puguin formular
les al·legacions o suggeriments pertinents.
Aquest tràmit d’informació pública es prac-
ticarà de la forma següent:#

a) Es trametrà per correu o de forma per-
sonal la comunicació envers l’obertura del trà-
mit d’informació veïnal als veïns immediats
de l’emplaçament proposat, siguin o no pro-
pietaris dels immobles i tinguin o no la con-
dició formal de veïns, sempre que siguin cone-
guts per l’Ajuntament. Aquest tràmit no tindrà
el caràcter de notificació, per la qual cosa,
la seva pràctica no haurà d’ajustar£-se als requi-
sits que la LPAC preveu per dur a terme les
notificacions, de tal forma que l’Ajuntament
no haurà d’acreditar la recepció de la comu-
nicació per part dels destinataris.#

b) S’inserirà l’anunci d’informació pública
en el tauler d’anuncis de la corporació i en
els taulers informatius que tingui situats en
l’àmbit que resulti afectat per l’activitat.#

c) Si l’Ajuntament disposa de mitjans infor-
màtics d’informació municipal, inserirà l’a-
nunci d’informació pública en dits mitjans.#

2. Tots els anuncis d’informació pública i
la comunicació de la informació veïnal indi-
caran de forma expressa la data de finalització
de la informació pública i veïnal, la qual es
començarà a comptar a partir del dia següent
al de la inserció de l’anunci en el tauler d’a-
nuncis de l’Ajuntament.#

3. La comunicació personal s’haurà de tra-
metre als veïns immediats de l’emplaçament
proposat dins del termini màxim de cinc dies
comptats a partir de la inserció de l’anunci
d’informació pública en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament. La tramesa de la documen-
tació s’acreditarà, d’una banda, mitjançant l’a-
notació en el document del número i de la
data de sortida i, de l’altra, mitjançant la
corresponent anotació de la sortida en el
Registre General de l’Ajuntament. Els desti-
nataris de la comunicació disposaran d’un ter-
mini de deu dies per formular les seves al·le-
gacions. En tot cas, dit termini finalitzarà trans-
correguts vint dies a partir del següent al de
la inserció de l’anunci d’informació pública
i veïnal en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.#

4. S’exceptuen de la informació pública i
veïnal les dades de la sol·licitud i la docu-
mentació que l’acompanyi emparades pel
règim de confidencialitat.#
Article 26#
Informes municipals i al·legacions#

1. Simultàniament a l’obertura del tràmit
d’informació pública, el cap del departament
on es tramita l’expedient el sotmetrà a informe
de ................... perquè en el termini màxim

de dos mesos emeti informe sobre tots els
aspectes de la instal·lació projectada i les al·le-
gacions o suggeriments presentats en el tràmit
d’informació pública i veïnal.#

2. Passat el termini d’informació pública
i veïnal, el cap del Departament on es tramita
l’expedient remetrà còpia de les al·legacions
formulades a:#

a) La Ponència tècnica municipal en tot cas
o, si aquesta no estigués constituïda, als tèc-
nics municipals competents per raó de la
matèria.#

b) L’OGAU de la província, si es tracta d’u-
na activitat inclosa a l’annex II.1 de la LIIA.#

c) El Consell Comarcal, si es tracta d’una
activitat inclosa a l’annex II.2 de la LIIA i l’A-
juntament no té atribuïda la competència per
realitzar l’avaluació ambiental, en els termes
previstos a l’article 29.2 de la LIIA.#
Article 27#
Informes de la Generalitat per a les activitats
de l’annex II.1 (llicències tipus A)#

1. L’OGAU, una vegada rebuda la còpia
de les la sol·licitud i de la documentació que
l’acompanya, tramitarà l’expedient en la for-
ma prevista a l’article 29.1 de la LIIA i el els
articles 42, 44 i 45 del RIIA, per tal que l’òrgan
ambiental competent de la Generalitat emeti
de forma integrada el seu informe preceptiu
respecte a les emissions contaminants, formu-
li, si escau, la declaració d’impacte ambiental
i incorpori els informes relatius a la prevenció
d’incendis i a la protecció de la salut i, quan
es tracti d’activitats ramaderes, a la sanitat
ambiental.#

2. Els informes de l’òrgan ambiental com-
petent de l’Administració de la Generalitat són
vinculants si són desfavorables o imposen
mesures preventives, de control o de garantia
i, han d’ésser emesos en el termini màxim de
dos mesos a comptar des de la data de rebuda
de la documentació a què fa referència l’article
23.2 d’aquesta ordenança. Transcorregut
aquest termini s’entenen favorables al pro-
jecte.#
Article 28#
Informes municipals o comarcals de les
activitats de l’annex II.2 (llicències tipus B)#

1. En el cas de projectes d’activitats inclo-
ses en l’annex II.2 de la LIIA, aquestes es tra-
mitaran d’acord amb el que disposen els arti-
cles precedents, amb les següents variacions:#

a) L’informe de l’òrgan ambiental compe-
tent de la Generalitat de Catalunya ha d’ésser
substituït per l’informe que emeti la Ponència
tècnica municipal, en els municipis de 50.000
habitants o més £–també en els de menys de
50.000 habitants si l’Administració de la
Generalitat de Catalunya hagués atorgat a l’A-
juntament aquesta competència, a l’empara
del que estableix l’article 29.2 de la LIIA. #

b) L’informe de l’òrgan ambiental de l’A-
juntament o del Consell Comarcal ha d’in-
corporar els informes de l’Administració auto-
nòmica relatius a la prevenció d’incendis, pro-
tecció de la salut i sobre sanitat animal en
el cas que es tracti d’activitats ramaderes. #

c) L’informe del Consell Comarcal és vin-
culant si és desfavorable o imposa mesures
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preventives, de control o de garantia i, s’e-
metrà en el termini màxim d’un mes a comptar
des de la data d’entrada de la còpia de les
al·legacions formulades en el període d’infor-
mació pública, en el Registre General del
Consell.#

d) Si hi ha abocaments a la llera pública,
a les conques internes de Catalunya i al mar,
simultàniament a l’obertura del tràmit d’infor-
mació pública s’ha de trametre la sol·licitud
de permís d’abocament i la documentació
complementària a l’òrgan competent de la
Generalitat de Catalunya.#
Article 29#
Proposta de resolució#

1. Rebuts en l’Ajuntament els informes pre-
ceptius de l’òrgan ambiental competent de la
Generalitat de Catalunya o del Consell Comar-
cal, el cap de la unitat on es tramita l’expedient
els contrastarà amb els informes municipals
emesos i les al·legacions veïnals formulades
en el tràmit d’informació pública. Si hi hagues-
sin contradiccions entre els diversos informes
emesos, dit funcionari sotmetrà novament
l’expedient a informe de .............. per tal que
dictamini sobre les discrepàncies, en el termini
màxim de deu dies, donant compte immedia-
tament a l’alcaldia. Una vegada rebut el nou
informe municipal i d’acord amb les indica-
cions de l’alcaldia, o cas que els informes eme-
sos per altres organismes no siguin contradic-
toris amb l’informe o informes municipals, el
cap de la unitat on es tramita l’expedient ela-
borarà la corresponent proposta de resolució.#

2. Si s’haguessin exhaurit els terminis esta-
blerts per emetre els informes preceptius d’al-
tres administracions sense que les administra-
cions competents els haguessin emès, el cap
de la unitat on es tramita l’expedient formularà
la proposta de resolució basant£-se en els infor-
mes que obrin a l’expedient.#

3. La proposta de resolució ha d’ésser noti-
ficada als interessats i a l’OGAU en el cas
d’activitats de l’annex II.1 de la LIIA o al Con-
sell Comarcal en el cas d’activitats de l’annex
II.2 de la LIIA, si es tracta de municipis de
menys de 50.000 habitants als quals no s’hagi
atribuït la competència d’informe, atorgant un
termini de deu dies per fer les al·legacions
que es considerin oportunes. Es podrà pres-
cindir d’aquest tràmit d’audiència quan no
s’hagin presentat al·legacions desfavorables a
la instal·lació de l’activitat durant el tràmit
d’informació pública, sempre i quan no figurin
en el procediment ni siguin tingudes en comp-
te en la resolució altres fets ni altres al·lega-
cions i proves que les adduïdes per l’interessat
i, la resolució sigui favorable a l’atorgament
de la llicència municipal.#
Article 30#
Resolució#

1. L’alcalde, un cop valorades les al·lega-
cions presentades en el tràmit d’audiència i
la resta d’actuacions practicades a l’expedient,
resoldrà sobre l’atorgament o denegació de
la llicència de forma motivada.#

2. La resolució administrativa que atorgui
o denegui la llicència es notificarà als inte-
ressats en la forma prevista en els articles 58

i 59 de la LPAC i, es comunicarà als òrgans
ambientals del Consell Comarcal o de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya
quan hagin intervingut en el procediment. En
la notificació que es practiqui al peticionari
se l’indicarà que pot passar a recollir a les
oficines municipals, en horari d’oficina, la lli-
cència atorgada, així com una còpia segellada
del projecte tècnic i se l’advertirà que en cap
cas podrà començar a exercir l’activitat abans
que s’hagin dut a terme l’actuació de control
inicial de l’activitat regulada en aquesta orde-
nança.#
Article 31#
Autorització d’abocament#

1. La llicència ambiental de les activitats
de l’annex II.1 que aboquen a les conques
internes de Catalunya o al mar incorpora les
determinacions fixades en l’informe de la
Ponència Ambiental sobre els abocaments
d’aigües residuals a la llera pública, els quals
queden autoritzats amb l’atorgament de la lli-
cència municipal tipus A.#

2. En el cas de les activitats de l’annex II.2
en què hi hagi abocaments a la llera pública,
en les conques internes de Catalunya o, en
el mar, simultàniament a la tramitació de la
llicència ambiental tipus B, s’ha de tramitar
l’autorització d’abocament corresponent o la
petició d’informe, en el seu cas.#

3. L’autorització d’abocament d’aigües
residuals a les conques intercomunitàries s’ha
de tramitar simultàniament amb la llicència
ambiental, amb independència de l’annex de
la LIIA en què es trobi ubicada l’activitat.#
Article 32#
Termini#

1. La resolució sobre l’atorgament o la
denegació de la llicència municipal ambiental
es dictarà i notificarà al peticionari en el ter-
mini de quatre mesos a comptar des de la
data de presentació de la sol·licitud en el
Registre General de l’Ajuntament.#

2. Excepcionalment, atenent la complexi-
tat de l’expedient, el nombre de sol·licituds
o de persones afectades, l’Ajuntament podrà
prorrogar aquest termini per un període que
no podrà ser superior a altres quatre mesos,
mitjançant resolució motivada que haurà de
notificar£-se als interessats.#

3. El termini restarà interromput en el supò-
sit previst a l’apartat 3 de l’article anterior,
en el cas que es demani esmena o millora
de documentació i en la resta de supòsits que
preveu l’article 42.5 de la LPAC.#

4. Passat el termini de quatre mesos i deu
dies, si no s’hagués notificat al peticionari la
resolució sobre l’atorgament o denegació de
la llicència municipal ambiental, llevat que
l’Ajuntament hagués intentat la notificació, la
llicència municipal ambiental s’entendrà ator-
gada per silenci administratiu. No obstant
això, si l’atorgament de la llicència municipal
ambiental portés com a conseqüència que es
transfereixi al peticionari o a tercers facultats
relatives al domini públic o al servei públic,
la llicència ambiental s’haurà d’entendre
desestimada per silenci administratiu. #

5. La llicència municipal ambiental ator-

gada per silenci administratiu en cap cas no
generarà facultats o drets contraris a l’orde-
nament jurídic i, particularment, sobre el
domini públic.#
Article 33#
Contingut de la llicència#

1. El document en què es formalitzi la lli-
cència, que serà lliurat pel secretari de la cor-
poració, haurà d’incloure les prescripcions
tècniques incorporades a la resolució sobre
l’atorgament de la llicència, que com a mínim
contindrà:#

a) Les prescripcions necessàries per a la
protecció del medi ambient, tot detallant,
quan s’escaigui, els valors límits d’emissió i
les mesures preventives de control o de garan-
tia que siguin procedents.#

b) Les prescripcions necessàries relatives a
la seguretat i a la protecció de la salut de les
persones així com a la prevenció d’incendis.#

c) Les prescripcions necessàries per a la
prevenció, reducció o eliminació de les molès-
ties que es puguin causar al veïnat així com
les mesures d’estalvi dels recursos naturals.#

d) Les mesures de gestió dels residus gene-
rats.#

e) Les prescripcions necessàries per a la
connexió de les instal·lacions a la xarxa muni-
cipal d’aigua potable i clavegueram. #

f) El sistema o sistemes de control a què
se sotmet l’exercici de l’activitat per garantir
l’adequació permanent a les determinacions
legals i les fixades en la llicència.#

g) Les determinacions específiques esta-
blertes per la normativa sectorial reguladora
de l’activitat concreta que es vulgui exercir.#

2. Les prescripcions sobre gestió i control
dels residus que s’han d’establir en la llicència
ambiental de les explotacions ramaderes s’han
d’adequar a les particularitats que resulten de
les modalitats pràctiques de gestió, de la capa-
citat de l’explotació, de l’espècie animal allot-
jada i de l’emplaçament.#

3. Quan s’hagin de fer abocaments d’ai-
gües residuals a les conques internes de Cata-
lunya o al mar, la llicència ambiental tipus
A incorporarà, a més, les determinacions fixa-
des en l’informe de la Ponència Ambiental
de la Generalitat de Catalunya sobre els abo-
caments d’aigües residuals a la llera pública,
els quals queden autoritzats amb l’atorgament
de la llicència en el cas de les activitats inclo-
ses en l’annex II.1 de la LIIA. #

4. En el cas d’activitats de l’annex II.2 en
què hagi abocaments a la llera pública en les
conques internes de Catalunya o al mar, la
llicència s’atorgarà condicionada a l’obtenció
de la corresponent autorització d’abocament,
d’acord amb el que preveu l’article 95 de la
Llei estatal 29/1985, de 2 d’Agost, d’Aigües.#
Article 34#
Publicitat#

1. Les resolucions d’atorgament de les lli-
cències s’han d’inserir en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament, també en els mitjans infor-
màtics d’informació municipal i en el butlletí
informatiu municipal, quan n’hi hagi.#

2. Una vegada atorgada la llicència, el seu
titular l’haurà de tenir sempre col·locada en
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un lloc adequat i visible situat dins de l’em-
plaçament, lloc o recinte on es dugui a terme
l’activitat.#
CAPÍTOL III#
DISPOSICIONS COMUNES#
Article 35#
Emplaçament de l’activitat#

Si el planejament urbanístic no preveu altra
cosa, les activitats sotmeses al règim d’auto-
rització i control ambiental relacionades a
l’annex I de la LIIA i, les activitats que puguin
ser classificades com a insalubres o perilloses
en aplicació dels criteris establerts pel Decret
2414/1961, de 30 de novembre (en endavant
RAM), no es podran emplaçar a una distància
inferior a 2.000 metres comptats des del nucli
més pròxim de població agrupada.#
Article 36#
Comprovació prèvia de la classificació#

Prèviament a l’inici del procediment d’au-
torització o llicència ambiental i a la sol·licitud
de l’interessat, l’OGAU o, en el seu cas l’A-
juntament o el Consell Comarcal, ha de faci-
litar una comprovació relativa a la inclusió
de l’activitat projectada en el corresponent
annex de la LIIA.#
Article 37#
Accidents greus#

1. Les activitats de risc d’accidents greus
són les que es fixen a la legislació sectorial
vigent.#

2. A la sol·licitud d’autorització ambiental
per a l’exercici d’una de les activitats de risc
d’accidents greus s’ha d’acompanyar la docu-
mentació que sigui legalment preceptiva.#
Article 38#
Prevenció d’incendis#

1. Les activitats relacionades a l’annex IV.A
del RIIA es consideren activitats de risc d’in-
cendi.#

2. En les activitats de risc d’incendi, cal
acompanyar a la sol·licitud d’autorització o
de llicència ambiental la documentació que
es determina en l’annex IV.B del RIIA.#
Article 39#
Certificat de compatibilitat amb el
planejament urbanístic#

1. Per a l’obtenció del certificat de com-
patibilitat del projecte amb el planejament
urbanístic, que s’ha d’acompanyar a la sol·li-
citud d’autorització o llicència ambiental, s’ha
de formular una petició d’expedició a l’Ajun-
tament, la qual anirà acompanyada de la
documentació següent:#

a) Plànol d’emplaçament de l’activitat pro-
jectada que permeti una identificació indub-
table de la finca.#

b) Memòria descriptiva de l’activitat pro-
jectada que expliciti la seva naturalesa i carac-
terístiques principals.#

c) Necessitats d’ús i aprofitament del sòl
i del subsòl.#

d) Requeriments de l’activitat respecte als
serveis públics municipals.#

2. Juntament amb la sol·licitud, el peticio-
nari acompanyarà el resguard acreditatiu d’ha-
ver efectuat el pagament de la taxa per l’ex-

pedició del certificat de compatibilitat urba-
nística.#
Article 40#
Esmena de la sol·licitud del certificat
urbanístic#

1. L’Ajuntament verificarà la documenta-
ció presentada per comprovar si s’ajusta als
requisits previstos en l’article anterior. Cas de
defecte de la petició, manca de dades, docu-
mentació necessària o comprovant acreditatiu
del pagament de la taxa corresponent, en el
seu cas, l’Ajuntament requerirà a l’interessat
perquè en un termini no superior a deu dies,
esmeni la deficiència o acompanyi els docu-
ments preceptius, amb indicació que, si així
no ho fa se’l tindrà per desistit en la seva sol·li-
citud, cosa que es reflectirà en la resolució
expressa que es dicti.#

2. Dins dels deu dies següents a la recepció
de la sol·licitud en el Registre General de l’A-
juntament es comunicarà a l’interessat la
recepció de la seva sol·licitud d’expedició de
certificat de compatibilitat urbanística, la data
en què la sol·licitud ha estat rebuda per l’òrgan
competent, el termini màxim per expedir i
notificar el certificat i, els efectes que pugui
produir el silenci administratiu.#

3. Quan s’observin deficiències en la sol·li-
citud o documentació complementària, el
requeriment d’esmenes previst a l’apartat 1
d’aquest article contindrà, a més, la informa-
ció a què fa referència l’apartat 2 d’aquest
precepte.#

4. El període de temps emprat per a com-
pletar o esmenar la documentació, no es com-
puta als efectes de compliment del termini d’e-
missió del certificat.#
Article 41#
Contingut del certificat#

1. El certificat de compatibilitat del projec-
te amb el planejament urbanístic, l’ha d’ex-
pedir el secretari general de l’Ajuntament, per
ordre i amb el vist i plau de l’alcalde, en el
termini màxim d’un mes a comptar des de
la data de la presentació de la sol·licitud en
el Registre General de l’ajuntament, sense per-
judici del que disposa l’article 40.4 d’aquesta
ordenança.#

2. Per a l’expedició d’aquest certificat, l’al-
calde ordenarà l’emissió dels informes tècnics
municipals que siguin necessaris.#

3. El certificat que s’emeti ha de determinar
la compatibilitat o no de l’activitat projectada
amb la normativa i el planejament municipal
i ha de fer constar els aspectes següents:#

a) Respecte de la finca en què es projecta
emplaçar l’activitat:#

£—La classificació urbanística del sòl.#
£—El planejament al qual està subjecta i el

seu grau d’urbanització.#
£—Els usos urbanístics admesos.#
£—Que no afecta a béns o drets de titularitat

municipal.#
b) Respecte de l’activitat projectada:#
£—Capacitat dels serveis públics municipals

d’atendre els requeriments de l’activitat.#
c) Condicionants d’urbanització o d’altres

que s’haurien d’imposar a la llicència urba-
nística, en el seu cas.#

4. En el cas que no s’expedeixi el certificat
dins el termini establert, el peticionari de l’au-
torització ambiental pot justificar£-ho acom-
panyant còpia de la sol·licitud i de la docu-
mentació presentada a l’Ajuntament en la qual
figuri la data de presentació al Registre muni-
cipal. Aquesta documentació justificativa per-
met iniciar el procediment d’autorització.#

5. El certificat de compatibilitat urbanística
no tindrà caràcter vinculant per l’Ajuntament,
la qual cosa s’ha d’entendre sense perjudici
de la responsabilitat que el peticionari pugui
exigir a l’Administració pels danys i perjudicis
que se li puguin causar com a conseqüència
de la denegació de la llicència.#
Article 42#
Consulta prèvia potestativa (llicències
ambientals tipus A i B)#

1. Les persones que pretenguin dur a terme
una activitat regulada en aquesta ordenança
o modificar substancialment una activitat que
ja venen realitzant, inclosa a l’annex II de la
LIIA, podran formular a l’Ajuntament, de for-
ma potestativa, una consulta prèvia sobre la
compatibilitat de l’activitat projectada amb la
normativa vigent.#

2. La consulta prèvia potestativa substituirà
els tràmits preceptius de comprovació prèvia
de la classificació i de la certificació de la
compatibilitat del projecte amb el planeja-
ment urbanístic, tràmits que s’englobaran dins
del procediment per a la tramitació de la con-
sulta, i, a més, servirà perquè el peticionari
conegui el parer de les administracions com-
petents envers l’activitat projectada en relació
a: 1) els condicionaments de tipus ambien-
tals, de seguretat i de protecció de la salut
de les persones als quals es troba sotmesa l’ac-
tivitat consultada; 2) els condicionaments per
a la prevenció, reducció o eliminació de les
molèsties que es puguin arribar a causar al
veïnat; 3) quan sigui el cas, les determina-
cions específiques establertes per la normativa
reguladora de l’activitat concreta que es vulgui
exercir.#
Article 43#
Documents de la consulta#

1. Per tal d’evacuar la consulta, els inte-
ressats hauran de presentar a l’Ajuntament,
junt amb la corresponent instància, dues
còpies d’un avantprojecte tècnic, el contingut
del qual serà el suficient perquè, dels docu-
ments que l’integren, es puguin conèixer els
extrems fonamentals i les condicions bàsiques
de l’activitat projectada.#

2. En tot cas, haurà de constar en l’avant-
projecte: a) memòria descriptiva de l’activitat
projectada que expliciti la seva naturalesa i
principals característiques; les instal·lacions,
maquinària i productes a utilitzar, emmagat-
zemar i produir; les fonts de les emissions,
el tipus i la magnitud d’aquestes; i les mesures
previstes per garantir que el funcionament de
l’activitat s’ajustarà a les condicions generals
de funcionament que regula l’article 4 d’a-
questa ordenança; b) plànol d’emplaçament
de l’activitat projectada que permeti una iden-
tificació indubtable de la finca i els plànols
necessaris per a la definició esquemàtica de



¢Núm. 131, Annex I / Pàg. 132 / 6 / 1999 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA¢

¢#Administració Local#¢

les instal·lacions i obres projectades; c) es-
pecificació de les necessitats d’ús i aprofita-
ment del sòl i del subsòl; d) requeriment de
l’activitat respecte als serveis públics muni-
cipals i; e) pressupost estimatiu de la instal·la-
ció projectada.#
Article 44#
Esmena de la sol·licitud#

1. L’Ajuntament verificarà la documenta-
ció presentada per comprovar si s’ajusta als
requisits previstos a l’article anterior. Cas de
defecte de la petició, manca de dades o docu-
mentació necessària, l’Ajuntament requerirà a
l’interessat perquè en un termini no superior
a deu dies, esmeni la deficiència o acompanyi
els documents preceptius, amb indicació que,
si així no ho fa se’l tindrà per desistit en la
seva sol·licitud, cosa que es reflectirà en la
resolució expressa que es dicti.#

2. Dins dels deu dies següents a la recepció
de la sol·licitud en el Registre General de l’A-
juntament es comunicarà a l’interessat la
recepció de la seva sol·licitud de consulta prè-
via, la data en què la sol·licitud ha estat rebuda
per l’òrgan competent, el termini màxim per
donar resposta a la consulta i, notificar£-la al
peticionari i, els efectes que pugui produir el
silenci administratiu.#

3. Quan s’observin deficiències en la sol·li-
citud o documentació complementària, el
requeriment d’esmenes previst a l’apartat 1
d’aquest article contindrà, a més, la informa-
ció a què fa referència l’apartat 2 d’aquest
precepte.#
Article 45#
Tramitació de la consulta#

1. Rebuda la petició de consulta, el cap
del departament on es tramiti l’expedient el
sotmetrà a informe dels serveis d’urbanisme
i de ................... perquè en el termini màxim
de trenta dies emetin informe sobre la com-
patibilitat de l’avantprojecte amb el planeja-
ment urbanístic i amb la resta d’aspectes de
l’activitat que afecten temes de la seva com-
petència.#

2. Simultàniament es trametrà una còpia
de la consulta formulada i de l’avantprojecte
tècnic presentat a l’OGAU, en el cas d’ac-
tivitats incloses a l’annex II.1 de la LIIA o,
al Consell Comarcal en el cas d’activitats de
l’annex II.2 de la LIIA si es tracta de municipis
de menys de 50.000 habitants, als quals no
s’hagi atribuït la competència d’informe, per
tal que en el termini de trenta dies emetin
informe sobre els condicionaments de tipus
ambientals, de seguretat i de protecció de la
salut de les persones a què es troba sotmesa
l’activitat consultada.#
Article 46#
Resolució de la consulta#

1. A la vista dels informes externs i interns
emesos o si s’haguessin exhaurit els terminis
establerts per emetre els informes per part de
les altres administracions sense que els
haguessin emès, l’alcalde resoldrà i notificarà
de forma motivada la consulta formulada, en
el termini màxim de dos mesos comptats des
de la seva presentació en el Registre General

de l’Ajuntament.#
2. La resolució administrativa que resol la

consulta formulada ha de determinar la com-
patibilitat o no de l’activitat projectada amb
la normativa vigent i el planejament muni-
cipal. Eventualment, pot indicar també els
aspectes de l’avantprojecte que s’haurien de
modificar perquè l’activitat projectada pugui
autoritzar£-se i, de forma necessària, ha de refe-
rir£-se al aspectes següents:#

a) Respecte de la finca en què es projecta
emplaçar l’activitat:#

£—La classificació urbanística del sòl.#
£—El planejament al qual està subjecta i el

seu grau d’urbanització.#
£—Els usos urbanístics admesos.#
£—Que no afecta a béns o drets de titularitat

municipal.#
b) Respecte de l’activitat projectada:#
£—Capacitat dels serveis públics municipals

d’atendre els requeriments de l’activitat.#
£—Condicionants d’urbanització o d’altres

que s’haurien d’imposar a la llicència urba-
nística, en el seu cas.#

3. Pronunciament explícit sobre la inclusió
de l’activitat projectada en el corresponent
annex.#

4. Els condicionaments bàsics de tipus
ambientals, de seguretat i de protecció de la
salut de les persones a què es troba sotmesa
l’activitat consultada.#

5. Els condicionaments bàsics per a la pre-
venció, reducció o eliminació de les molèsties
que es puguin arribar a causar al veïnat. #

6. Els condicionaments bàsics derivats de
les determinacions específiques establertes per
la normativa reguladora de l’activitat concreta
que es vulgui exercir.#
Article 47#
Efectes de la consulta#

1. La consulta prèvia potestativa no tindrà
caràcter vinculant per l’Administració, englo-
barà els tràmits preceptius de comprovació
prèvia de la classificació i de la certificació
de la compatibilitat del projecte amb el pla-
nejament urbanístic i, serà susceptible de
meritar la taxa corresponent, d’acord amb el
que disposi la corresponent ordenança fiscal.#

2. El silenci a la consulta formulada tindrà
caràcter positiu, en el sentit d’entendre que
l’activitat projectada és compatible amb el pla-
nejament urbanístic i la normativa vigent.#
Article 48#
Qualitat del sòl#

1. El sòl a ocupar per les instal·lacions ha
de ser compatible amb l’exercici de l’activitat.
Aquesta compatibilitat s’ha d’acreditar mitjan-
çant la presentació d’un estudi geològic que
mostri la caracterització de l’estat inicial del
terreny i les mesures d’adequació, en el seu
cas, a aplicar per a la implantació de l’activitat.#

2. L’estudi ha de contenir:#
a) Una descripció de la metodologia

emprada per al reconeixement del terreny.#
b) La caracterització litològica i estructural

dels materials.#
c) La identificació dels nivells d’aigua.#
3. La presentació de l’estudi geològic no

serà necessària quan les dades referenciades

en el punt anterior es continguin en el projecte
tècnic que acompanya la sol·licitud o bé es
tracti de la primera ocupació del sòl en un
polígon industrial que compti amb una ava-
luació geològica suficient.#
Article 49#
Responsable tècnic#

1. A la sol·licitud d’autorització o de lli-
cència ambiental s’ha d’acompanyar el docu-
ment acreditatiu de la designació, per part del
titular de l’activitat, de la persona que assumirà
la responsabilitat tècnica de l’execució del
projecte i que expedirà la certificació acre-
ditativa de l’adequació de l’activitat i de les
instal·lacions a l’autorització o llicència ator-
gades.#

2. El document acreditatiu de la designació
ha de consignar:#

a) El nom de la persona designada.#
b) La seva titulació professional.#
c) La seva adreça.#

Article 50#
Declaració de dades confidencials#

El titular de l’activitat, mitjançant declara-
ció, pot expressar aquelles dades contingudes
en el projecte tècnic i de la resta de docu-
mentació complementària que s’acompanya
a la sol·licitud d’autorització o de llicència
ambiental que, segons el seu criteri, gaudeixen
de confidencialitat. En la declaració, ha d’ex-
pressar la norma, amb rang de Llei, que empa-
ra la confidencialitat de les dades.#
Article 51#
Projecte tècnic#

El projecte tècnic que ha d’acompanyar la
sol·licitud d’autorització ambiental o de lli-
cència ambiental ha d’anar signat per un tèc-
nic o tècnica competents, ha de estar visat
pel col·legi professional corresponent i ha de
contenir informació detallada sobre tots i
cadascun dels aspectes que en funció de la
tipologia d’activitat els pertoqui i que es fixen
en els articles 52 a 59 d’aquesta ordenança.#
Article 52#
Format del projecte#

El projecte bàsic i la documentació que
sigui preceptiva en els aspectes de prevenció
d’incendis, d’accidents greus i de protecció
de la salut s’han de presentar amb el format
i suport informàtic que fixi el Departament
de Medi Ambient amb la participació dels
altres òrgans de l’Administració que interve-
nen en el procediment d’avaluació i resolució.#
Article 53#
Dades generals del projecte#

Tots els projectes han de contenir informa-
ció suficient sobre els aspectes següents:#

1. Dades de l’empresa:#
a) NIF, nom fiscal i, anagrama, si és el cas.#
b) Adreça completa.#
c) Representant legal.#
2. Dades de la instal·lació o establiment:#
a) Nom, adreça completa i CACAE.#
b) Informació gràfica que comprèn:#
£—Plànol de l’emplaçament del centre o

establiment expressat en coordinades UTM i,
delimitació de l’espai que ocupen les instal·la-
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cions sobre cartografia 1:5000 amb quadrícula
UTM incorporada. En el mateix plànol, s’han
de grafiar les infrastructures i els equipaments
existents en el polígon o zona on s’emplaça
l’activitat i que tinguin incidència sobre la seva
avaluació ambiental.#

£—Plànol a escala 1:1000 que expressi la
situació relativa als edificis o les activitats con-
frontants. Aquest plànol no és exigible a les
activitats ramaderes.#

£—Plànol detallat de les instal·lacions, plan-
ta i secció, a escala adequada, normalment
entre 1:100 i 1:200.#

c) Classificació i qualificació del sòl que
ocupa la instal·lació, segons el planejament
urbanístic vigent.#

d) En cas que la instal·lació o establiment
es projecti sobre edificació existent, el seu
detall en plànol a escala adequada, normal-
ment entre 1:50 i 1:100.#

e) Característiques del sòl i del subsòl que
ocupen les instal·lacions.#

f) Justificació del compliment de la norma-
tiva vigent sobre protecció del medi ambient,
seguretat industrial, salubritat, accidents greus,
prevenció d’incendis, de riscos i d’accidents
laborals, establiments i locals de pública con-
currència, supressió de barreres arquitectòni-
ques, així com de la normativa sectorial regu-
ladora de l’activitat concreta que es pretengui
instal·lar o modificar.#

g) La documentació o especificacions tèc-
niques requerides per la normativa sectorial
reguladora de l’activitat concreta que es vulgui
implantar.#

3. Dades de l’activitat:#
a) Classificació de l’activitat o activitats

que es projecten d’exercir en el centre o esta-
bliment, segons annexos del RIIA. Descripció
de l’activitat o activitats projectades amb indi-
cació de les fonts de les emissions, el tipus
i la magnitud d’aquestes i, les mesures adop-
tades per prevenir la transferència de conta-
minació d’un medi a un altre.#

b) Descripció de la maquinària, equips tèc-
nics, instal·lacions, productes o components
a utilitzar, emmagatzemar i produir i, descrip-
ció del procés de producció.#

c) Calendari previst d’execució del projec-
te i de la data d’inici de l’activitat.#

4. Dades d’energia:#
a) Tipus d’energia i procedència.#
b) Potència nominal.#
c) Consum anual.#
d) Instal·lacions i, si s’escau, tipus i capa-

citat d’emmagatzematge.#
e) Mesures d’estalvi d’energia adoptades,

així com la indicació del cabdal de submi-
nistrament d’aigua necessari per al funciona-
ment de l’activitat i la font de proveïment d’a-
quest darrer.#

5. Medi potencialment afectat:#
a) Delimitació de l’espai físic (àmbit terri-

torial) afectable per a tots i cadascun dels focus
emissors de contaminació i la qualificació
urbanística d’aquests espais.#

b) Qualitat de l’aire i capacitat i vulnera-
bilitat del territori dins de l’espai físic afec-
table, referit a les matèries o substàncies
emissibles.#

c) Qualitat de les aigües afectades per l’a-
bocament d’aigües residuals.#

La informació establerta als paràgrafs b) i
c) anteriors és proporcionada per l’Adminis-
tració.#
Article 54#
Dades comunes del projecte#

Atenent a les característiques de l’activitat
pel que fa a les seves emissions, generació
de residus, energia, matèries i substàncies uti-
litzades o produïdes i, altres aspectes que són
objecte d’avaluació als efectes d’aquesta orde-
nança, el projecte que ha d’acompanyar la
sol·licitud d’autorització o de llicència
ambiental ha de preveure les dades generals
i específiques del projecte amb les dades que,
segons escaigui, s’estableixen a continuació:#

A) Emissions a l’atmosfera:#
1. Dades sobre emissions de fums i gasos

en xemeneies:#
a) Detall de cada focus emissor on s’es-

pecifiqui:#
£—Ubicació.#
£—Procés associat al focus emissor i les

matèries primeres i, si s’escau, combustible
utilitzat i consum.#

£—Característiques físiques del focus emis-
sor i, específicament, si escau:#

£—Forma, alçada i diàmetre de la xemeneia.#
£—Punts de pressa de mostres amb descrip-

ció gràfica de les boques de mostreig.#
£—Equipament de la plataforma de treball.#
b) Sistemes de tractament dels fums i gasos

originats amb especificació de:#
£—Tipus de mesures, equips i les seves

característiques.#
£—Eficàcia de cada mesura.#
£—Sistema de manteniment i de control dels

equips.#
c) Característiques de les emissions:#
£—Relació de contaminants emesos, amb

indicació de la concentració i emissió màs-
sica.#

£—Cabal o velocitat i temperatura dels gasos
de sortida.#

£—Hores emissió/dia.#
£—Dies emissió/any.#
d) Autocontrol de les emissions. Sistemes

d’autocontrol, especificant:#
£—Procediment de calibratge i freqüència.#
£—Sistema de manteniment dels equips.#
£—Registre i comunicació de les dades.#
£—Equips, amb les característiques dels

analitzadors.#
£—Mètodes de mesura, escala i precisió.#
2. Dades sobre les emissions de fums i

gasos en torxes de seguretat:#
£—Descripció de les situacions que en pro-

voquen el funcionament i previsió del temps
de funcionament en h/dia i d/any.#

£—Origen, caracterització i cabals màssics
de les substàncies canalitzades.#

3. Dades sobre les emissions difuses:#
£—Descripció i ubicació dels focus i del pro-

cés que les genera.#
£—Caracterització de les emissions i estima-

ció de la seva magnitud en t/any.#
£—Mesures per reduir la seva generació i

confinament.#

4. Dades sobre emissions de sorolls i
vibracions:#

£—Ubicació dels focus i breu descripció del
procés que les genera.#

£—Nivells d’emissió en origen de cada
focus.#

£—Projecte d’aïllament amb detall de la seva
instal·lació i càlcul de rendiment.#

£—Nivells estimats d’immissió a l’exterior o,
en el seu cas, als locals confrontants i, relació
amb els valors guia fixats per la normativa
d’aplicació.#

B) Emissions d’aigües residuals:#
1. Detall de cada focus de generació d’ai-

gües residuals i del procés que les origina on
s’especifiqui:#

£—Caracterització i cabal en l/dia i m3/any.#
£—Sistema de recollida i evacuació (xarxa

interna de clavegueram).#
2. Balanç d’aigües.#
3. Característiques dels efluents que es des-

tinen a abocament incloses les aigües sani-
tàries i pluvials (analítica i cabals) i, especi-
ficació del medi receptor (xarxa de clavegue-
ram, llera pública, mar, aigües subterrànies,
subsòl).#

4. Sistemes i unitats de tractament, en cas
de disposar d’instal·lacions de tractament,
especificar£-ne:#

£—Descripció detallada de les instal·lacions
que comprengui: càlculs hidràulics de dimen-
sionament, equips instal·lats i mesures de
seguretat per evitar abocaments accidentals.#

£—Sistema de tractament.#
£—Sistema de control de la qualitat dels

efluents abocats i punts de presa de mostres.#
£—Característiques analítiques de les aigües

abocades i els cabals d’abocament associats
diaris i volum anual.#

5. Punts d’abocament identificats amb
coordenades UTM.#

C) Generació de residus:#
1. Detall de cada focus de generació de

residus i breu descripció del procés que els
origina on s’especifiqui:#

£—Caracterització, tipologia segons el CRC
i producció en Kg/dia i Tm/any per a cada
tipologia.#

£—Tècniques emprades per a la seva reduc-
ció en origen.#

2. Detall de les instal·lacions de gestió
interna dels residus i especificació sobre:#

£—Sistema de recollida.#
£—Sistema d’emmagatzematge.#
£—Sistema de lliurament per a la seva gestió

externa.#
£—Destinació final prevista per a cada tipo-

logia de residus.#
Article 55#
Dades específiques del projecte per a activitats
industrials#

Les activitats industrials sotmeses al règim
d’autorització o de llicència ambientals han
de completar les dades generals del projecte
amb les específiques que s’estableixen a
continuació:#

1. Matèries primeres i auxiliars:#
£—Tipus i estat (sòlid, líquid, gasós).#
£—Consum anual.#
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£—Sistema de subministrament i emmagat-
zematge i característiques principals de les
seves instal·lacions.#

2. Processos. Per a cadascun d’ells:#
£—Descripció suficient amb el corresponent

diagrama, si escau, dels processos de produc-
ció i identificació dels equips o instal·lacions
que generen emissions.#

£—Diagrama de blocs.#
£—Balanç de matèria.#
£—Temps de funcionament (d/any i h/dia).#
3. Productes intermedis i finals:#
£—Tipus i estat (sòlid, líquid, gasós).#
£—Producció anual (unitats o pes).#
£—Sistema d’emmagatzematge i d’expedi-

ció i característiques principals de les seves
instal·lacions.#

4. Nombre de treballadors:#
£—Nombre de treballadors total.#
£—Torns que es realitzen.#
£—Nombre de treballadors que realitzen un

mateix torn.#
Article 56#
Dades específiques del projecte per a activitats
de gestió de residus#

1. Les activitats de gestió de residus sot-
meses al règim d’autorització o de llicència
ambientals han de completar les dades gene-
rals del projecte amb les específiques que s’es-
tableixen a continuació:#

a) Residus a gestionar i matèries primeres:#
£—Característiques dels residus i de les

matèries primeres.#
£—Capacitat de tractament.#
£—Sistema de recepció, de subministrament,

i d’emmagatzematge, i característiques prin-
cipals de les seves instal·lacions.#

£—Tipus d’anàlisi a la recepció dels residus
i llista d’equips amb els quals es realitza.#

b) Processos. Per a cadascun d’ells:#
£—Descripció suficient amb el corresponent

diagrama, incloent el de blocs i de fluxos, si
escau, identificació dels equips i les instal·la-
cions que generen emissions.#

£—Balanç de matèria.#
£—Temps de funcionament (d/any i h/dia).#
c) Productes obtinguts:#
£—Característiques.#
£—Producció anual.#
£—Sistema d’emmagatzematge i d’expedi-

ció i, característiques de les seves instal·la-
cions.#

2. En el cas d’instal·lacions de gestió de
residus mitjançant dipòsit controlat, el projec-
te haurà de contenir la documentació i les
dades que s’especifiquen en el Decret 1/1997,
de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig
dels residus en dipòsits controlats.#
Article 57#
Dades específiques del projecte per a activitats
energètiques#

Les activitats energètiques sotmeses al
règim d’autorització o de llicència ambientals
han de completar les dades generals del pro-
jecte amb les específiques següents:#

a) Dades del combustible utilitzat:#
£—Tipus i composició.#
£—Potència calorífica inferior i superior.#
£—Consum (horari i anual).#

£—Sistema de subministrament i emmagat-
zematge i característiques principals de les
seves instal·lacions (tipus, capacitat).#

b) Dades de la instal·lació:#
£—Descripció de l’activitat.#
£—Processos principal i associats, i breu des-

cripció i identificació dels equips i instal·la-
cions que generen emissions.#

£—Temps de funcionament (d/any i h/dia).#
£—Capacitat de la instal·lació expressada en

potència tèrmica (MWT) i elèctrica (Mwe) i,
en el seu cas, tones vapor /h i calor produït
(tèrmies/h).#
Article 58#
Dades específiques del projecte per a activitats
mineres#

1. Informació gràfica:#
£—Plànol topogràfic de l’àrea afectada i del

seu entorn, amb corbes de nivell, equidistants
1 m. a escala 1:1000.#

£—Plànol geològic de l’àrea afectada a esca-
la 1:1000.#

£—Plànols amb les projeccions horitzontal
i vertical dels treballs d’explotació.#

£—Plànol a escala 1:2000 on es reflecteixin
les infrastructures, els equipaments, els edi-
ficis, les captacions i la presència d’aigües
superficials, masses forestals i altres recursos
naturals afectables en un radi de 2.000 metres.#

£—Plànol general a escala 1:200 de la ins-
tal·lació amb identificació dels seus equipa-
ments.#

2. Informació descriptiva:#
a) Descripció del medi físic afectat.#
b) Descripció de l’activitat sol·licitada que

inclogui, com a mínim:#
£—Tipus de material a extreure i magnitud.#
£—Mètodes d’extracció.#
£—Plantes de preparació i tractament del

material extret i de les seves instal·lacions i
utillatge amb indicació dels punts on es gene-
ren emissions.#

£—Sistema d’expedició dels productes
obtinguts.#

3. Programa de restauració:#
a) Actuacions a executar detallades en

fases que inclouen, com a mínim:#
£—Característiques físiques i químiques dels

sòls restaurats.#
£—Condicionament del terreny.#
£—Protecció contra l’erosió.#
£—Estabilització, fixació i condicionament

dels fronts o bancs d’explotació.#
£—Runars i basses estèrils.#
£—Revegetació.#
b) Estudi econòmic i pressupost del cost

de restauració, desglossat per a cada una de
les fases o operacions definides en el Programa
de restauració.#
Article 59#
Dades específiques del projecte per a activitats
ramaderes#

Per a les activitats ramaderes cal presentar
la documentació següent:#

1. Informació gràfica:#
a) Plànol a escala 1:2000 de situació, en

un radi de 2.000 m., relativa de les instal·la-
cions a:#

£—Nuclis urbans.#

£—Altres explotacions ramaderes i d’indús-
tries càrnies.#

£—Infrastructures i equipaments.#
£—Captacions d’aigües de consum humà i

aigües superficials.#
b) Plànol a escala 1:200 de les edificacions

i instal·lacions amb identificació dels punts
on es generen emissions i, en el seu cas, dels
sistemes de tractament d’aquestes i de les ins-
tal·lacions d’emmagatzematge de matèries pri-
meres i productes per a la profilaxi animal.#

2. Informació descriptiva, amb el suport,
si escau, amb informació gràfica:#

a) De les infrastructures de l’explotació,
amb detall de:#

£—Superfície de les instal·lacions i de la fin-
ca on s’ubiquen.#

£—Accessos a les instal·lacions.#
£—Sistema de subministrament d’aigua i

energia i consums anuals previstos.#
£—Sistema de neteja de les instal·lacions i

d’evacuació de les aigües residuals.#
£—Fosa de cadàvers i contenidors per als

animals morts.#
£—Femer i basses de purins.#
£—Gual sanitari.#
£—Moll de càrrega i descàrrega.#
£—Magatzems.#
£—Zones de preparació de pinsos.#
b) De l’activitat projectada:#
£—Tipus de bestiar i capacitat d’allotjament,

expressada en nombre de places per a cada
tipus de bestiar.#

£—Descripció detallada de tots els cicles
productius que es duen a terme en l’explo-
tació.#

£—Sistema d’explotació que comprengui,
com a mínim:#

£—Alimentació.#
£—Abeuradors.#
£—Ventilació.#
£—Calefacció.#
£—Neteja.#
£—Canal de dejecció.#
£—Desinfecció i desinfectació.#
£—En el seu cas, equips de gestió (munyi-

dors, ponedors, incubadores).#
3. Informació sobre dejeccions, residus i

emissions:#
a) Dejeccions (purins, fems, gallinassa).#
£—Pla de gestió de les dejeccions ramaderes

i dels residus generats on se n’especifiqui la
descripció, la quantitat generada, l’aplicació,
el tractament i les característiques i capacitat
dels sistemes d’emmagatzematge.#

£—Destinació final. En el cas que la des-
tinació sigui l’aprofitament agrícola com a fer-
tilitzant en terres de conreu pròpies s’ha d’a-
creditar la seva disponibilitat i la seva sufi-
ciència mitjançant un pla d’adobatge.#

b) Animals morts:#
£—Producció estimada anual.#
£—Sistema de gestió en l’explotació.#
£—Destinació final.#
c) Aigües residuals:#
£—Producció diària.#
£—Caracterització.#
£—Sistema de recollida, tractament i eva-

cuació, amb descripció de les instal·lacions
i identificació del punt d’abocament, amb
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coordenades UTM.#
£—Sistema de control.#
d) Residus especials (zoosanitaris, fitosa-

nitaris):#
£—Producció. Tipus de residus i volum o

pes de producció anual per a cadascun d’ells.#
£—Sistema de gestió i destinació final.#
e) Emissions a l’atmosfera, exceptuant les

difuses:#
£—Caracterització.#
£—Sistema de tractament, amb descripció de

les instal·lacions.#
£—Sistema de control.#
f) Dades sobre emissions de soroll i vibra-

cions:#
£—Ubicació dels focus i breu descripció del

procés que les genera.#
£—Nivells d’emissió en origen de cada

focus.#
£—Projecte d’aïllament amb detall de la seva

instal·lació i càlcul de rendiment.#
£—Nivells estimats d’immissió a l’exterior,

o, en el seu cas, als locals confrontants, i rela-
ció amb els valors guia fixats per la normativa
d’aplicació.#

4. En els projectes per activitats ramaderes
no cal presentar les dades comunes a què es
refereix l’article 53 d’aquesta ordenança.#
Article 60#
Llicències o permisos subjectes a altres
procediments específics#

1. Quan l’activitat concreta que es vulgui
dur a terme tingui establert, per norma de
caràcter sectorial, un procediment o actuació
específica per a l’atorgament de la llicència
municipal, la tramitació de la llicència
ambiental s’ajustarà a allò que estableixen la
normativa de la intervenció integral de l’ad-
ministració ambiental i la normativa sectorial
aplicable.#

2. Els tràmits del procediment per obtenir
la llicència ambiental que ho permetin es faran
de forma simultània als tràmits regulats en la
normativa específica aplicable.#

3. La documentació a presentar pel peti-
cionari de la llicència i el contingut de la lli-
cència s’ajustarà al que disposa aquesta orde-
nança i a allò que estableixi la normativa espe-
cífica aplicable per raó de l’activitat.#
Article 61#
Llicència d’obres per a usos i activitats
determinades#

1. Quan a l’emplaçament, local o lloc on
es pretén realitzar l’activitat projectada sigui
necessari efectuar obres d’edificació, de refor-
ma, de reparació o de rehabilitació per dur
a terme dita activitat, el peticionari d’una auto-
rització ambiental o llicència ambiental pot
sol·licitar de forma simultània a dita llicència
la preceptiva llicència d’obres o bé esperar
que li sigui atorgada o denegada la llicència
ambiental.#

2. Si la petició de llicència d’obres es rea-
litza de forma simultània a la petició de lli-
cència ambiental, s’haurà d’acompanyar a
dita petició la documentació tècnica que
correspongui a cadascuna de les llicències
sol·licitades.#

3. En cap cas l’Ajuntament pot atorgar la

llicència d’obres sense la concessió prèvia o
simultània de la llicència ambiental.#

4. Si el tècnic autor del projecte de la ins-
tal·lació o activitat fos, alhora, competent per
redactar el projecte d’obres, les peticions de
llicència ambiental i de llicència d’obres
podran venir acompanyades d’un únic pro-
jecte executiu, el qual haurà de contenir, a
més de les determinacions previstes a l’article
53 i següents d’aquesta ordenança, les deter-
minacions requerides per les ordenances
municipals i la normativa sectorial per als pro-
jectes d’obres i, justificar el compliment de
la normativa sobre supressió de barreres arqui-
tectòniques, prevenció d’incendis i prevenció
de riscos laborals en obres de construcció. En
aquest supòsit, el peticionari haurà d’acom-
panyar dos exemplars més del projecte tècnic.#

5. Les peticions simultànies de llicència
ambiental i llicència d’obres es tramiten, si
escau, en un sol expedient i, sempre que sigui
possible, els diferents tràmits es practiquen de
forma simultània. En aquest supòsit, el termini
per a la concessió de la llicència d’obres s’i-
nicia un cop ha estat atorgada la llicència
ambiental, però el termini per dictar i notificar
la llicència d’obres quedarà reduït a un mes
pel que fa a les llicències d’obres majors, i
quinze dies pel que fa a les llicències d’obres
menors.#

6. A les peticions simultànies d’autoritza-
ció ambiental i llicència municipal d’obres no
l’és d’aplicació el que disposa l’apartat ante-
rior, sinó el que estableix l’article 17 d’aquesta
ordenança.#
Article 62#
Procediment específic per a activitats
municipals#

1. Quan l’activitat que es vulgui implantar
o modificar substancialment sigui de titularitat
municipal i gestionada per qualsevol de les
formes de gestió directa prevista a l’article 188
del ROAS, no serà necessari l’atorgament de
la corresponent llicència ambiental municipal,
sinó que aquesta quedarà subsumida en el trà-
mit d’aprovació del corresponent projecte
tècnic.#

2. En aquest supòsit, simultàniament a l’o-
bertura del tràmit d’informació pública de
trenta dies, es sotmetrà el projecte a informe
de l’OGAU, quan es tracti d’una activitat
inclosa a l’annex II.1 de la LIIA; a informe
de la Ponència comarcal o municipal, segons
els casos, si es tracta d’una activitat inclosa
a l’annex II.2 de la LIIA o; a informe de la
ponència municipal si es tracta d’activitats
incloses a l’annex III de la LIIA.#

3. En aquests casos, el projecte tècnic hau-
rà de contenir les dades requerides per aquesta
ordenança per als projectes tècnics en funció
de si l’activitat es troba inclosa en l’annex II
o III de la LIIA i l’acord d’aprovació definitiva
del projecte haurà d’incloure les determina-
cions contingudes a l’article 33 o 77 d’aquesta
ordenança, respectivament.#
Article 63#
Seguretat industrial#

1. Les instal·lacions industrials han d’ésser
projectades, instal·lades, utilitzades i mantin-

gudes de manera que no comprometin la segu-
retat de les persones, del béns o del medi.#

2. D’acord amb el que estableix l’article
6 de la Llei catalana 13/1987, de 9 de juliol,
de seguretat de les instal·lacions industrials i
l’article 3 del R.D. 2135/1980, de 26 de setem-
bre, sobre liberalització en matèria d’instal·la-
ció, ampliació i trasllat d’indústries:#

£—L’autor del projecte és el responsable que
aquest s’adapti a les condicions de seguretat
requerides.#

£—El tècnic o l’entitat que emet el certificat
final d’obra és responsable de l’adaptació de
l’obra al projecte i de l’adopció de les mesures
i, del compliment de les condicions de segu-
retat requerides en l’execució del projecte.#

£—El titular de la instal·lació és responsable
de l’ús, la conservació i el manteniment de
les instal·lacions d’acord amb les condicions
de seguretat requerides.#

£—Les persones, les empreses o les entitats
que intervenen en la instal·lació, la reparació,
el manteniment, la inspecció i el control de
les instal·lacions industrials són responsables
del compliment de les condicions de seguretat
requerides.#

3. Correspon al Departament d’Indústria i
Energia de la Generalitat de Catalunya, la ins-
pecció i control del compliment de les con-
dicions sobre seguretat de les instal·lacions
industrials, sens perjudici que l’Ajuntament
pugui també tenir present el compliment de
les condicions de seguretat a l’hora d’atorgar
la llicència ambiental.#

4. El peticionari d’una autorització o lli-
cència ambiental que pretengui instal·lar o
modificar substancialment una indústria haurà
d’instar, a més del procediment descrit en
aquesta ordenança, el procediment adminis-
tratiu específic previst en la normativa regu-
ladora de la instal·lació, l’ampliació i el trasllat
d’indústries que tramita l’òrgan competent de
la Generalitat de Catalunya.#
Article 64#
Transmissió de les autoritzacions i llicències
ambientals#

1. L’autorització i la llicència ambientals
són transferibles, amb la comunicació prèvia
dirigida a l’òrgan ambiental competent en què
s’acrediti la subrogació del nou titular en els
drets i en els deures derivats de l’autorització.#

2. Transcorregut el termini d’un mes a
comptar de la data de comunicació sense que
l’Administració hagi notificat la no procedèn-
cia de la transmissió, és considerarà aquesta
plenament eficaç, sempre que el nou titular
hagi acreditat el compliment de les mesures
de garantia a què fa esment l’article següent.#

3. Un cop produïda la transmissió, les res-
ponsabilitats i les obligacions de l’antic titular
són assumides pel nou titular.#

4. Si es produeix la transmissió sense efec-
tuar la comunicació corresponent o sense que
s’hagi donat compliment a les mesures de
garantia legalment establertes, l’antic i el nou
titular queden subjectes de forma solidària a
totes les responsabilitats i les obligacions deri-
vades de l’autorització ambiental o de la lli-
cència ambiental.#
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CAPÍTOL IV#
RÈGIM DE PERMÍS MUNICIPAL AMBIENTAL#
Article 65#
Activitats sotmeses al règim de permís
municipal ambiental#

En virtut del que disposa l’article 41.3 de
la LIIA, en aquest municipi resten subjectes
a permís municipal ambiental les activitats
relacionades a l’annex III de la LIIA, llevat de
les activitats d’argentament de miralls i clínica
veterinària, tant per ser implantades com per
a qualsevol canvi substancial que s’hi preten-
gui introduir un cop autoritzades.#
Article 66#
Objectius#

Els objectius del permís municipal ambien-
tal regulat en aquesta ordenança, són:#

a) Verificar que les instal·lacions projecta-
des s’adapten als principis i la normativa des-
crita a l’article 4 d’aquesta ordenança.#

b) Possibilitar que els veïns afectats per
l’activitat que es pretén implantar puguin
defensar els seus drets i interessos davant l’A-
juntament, abans que aquest es pronunciï
sobre l’atorgament o no del permís.#

c) Tramitar i resoldre de forma simultània
el permís municipal ambiental i la preceptiva
llicència urbanística.#
Article 67#
Documentació a presentar#

1. La sol·licitud de permís municipal
ambiental, que ha de contenir les dades que
estableix l’article 70.1 de la LPAC, ha d’anar
acompanyada de dos exemplars d’un projecte
executiu, redactat per una persona tècnica
competent i visat pel respectiu col·legi pro-
fessional, el qual ha de contenir, almenys, la
informació següent:#

a) Descripció de l’activitat projectada que
expliciti la seva naturalesa i principals carac-
terístiques, així com les instal·lacions, maqui-
nària i productes a utilitzar, emmagatzemar
i produir i, les fonts de les emissions, el tipus
i la magnitud d’aquestes.#

b) Justificació del compliment de la nor-
mativa vigent sobre protecció del medi
ambient, seguretat industrial, salubritat, acci-
dents greus, prevenció d’incendis, de riscos
i d’accidents laborals, protecció de la salut,
així com de la normativa sectorial reguladora
de l’activitat concreta que es pretengui ins-
tal·lar o modificar.#

c) Les tècniques de prevenció, reducció o
eliminació de les molèsties que es puguin cau-
sar al veïnat, en especial les relatives a sorolls,
vibracions, escalfors, olors i pols.#

d) Les mesures de gestió de residus gene-
rats.#

e) Les tècniques de prevenció, reducció i
control d’abocaments d’aigües residuals, espe-
cificant si l’abocament es produeix a la xarxa
de clavegueram o a la llera pública.#

f) Les mesures d’estalvi d’energia i aigua
adoptades, així com la indicació de la potèn-
cia elèctrica i el cabdal de subministrament
d’aigua necessari pel funcionament de l’ac-
tivitat i la font de proveïment d’aquest darrer.#

g) La documentació o especificacions tèc-
niques requerides per la normativa sectorial

reguladora de l’activitat concreta que es vulgui
implantar.#

2. Tota la informació esmentada es deta-
llarà en: 1) una memòria justificativa, amb
informació detallada dels aspectes esmentats
a l’apartat 1 d’aquest article; 2) plànols de
conjunt i de detall de l’emplaçament i de les
instal·lacions, suficientment descriptius, per
tal que resti perfectament definides les acti-
vitats i instal·lacions projectades; 3) un plec
de prescripcions tècniques, on es faci la des-
cripció de les instal·lacions, es justifiqui el
compliment de la normativa aplicable i se’n
reguli l’execució de les instal·lacions projec-
tades; 4) un pressupost amb preus unitaris,
estats d’amidaments i, les dades necessàries
per a la valoració de les instal·lacions.#

3. Sens perjudici d’allò que disposen els
apartats anteriors, la documentació tècnica de
les activitats ramaderes haurà de contenir en
qualsevol cas les especificacions següents:#

a) Activitats de cria intensiva: cal especi-
ficar l’emplaçament i l’espècie animal, la
capacitat i el nombre de places per a cada
espècie i, el tipus o classificació de l’explo-
tació segons seva orientació productiva amb
descripció del procés.#

b) Activitat qualificada de nucli zoològic
i centres de cria o d’experimentació: cal espe-
cificar el tipus d’activitat, emplaçament i
superfície dels locals d’allotjament.#

Caldrà adjuntar, a més, un pla de gestió
de les dejeccions ramaderes i dels residus
generats on s’especifiqui la descripció, la
quantitat generada o susceptible de generació,
l’aplicació, el tractament i les característiques
i capacitat dels sistemes d’emmagatzematge.#
Article 68#
Altra documentació#

A més del projecte tècnic, la sol·licitud de
permís ambiental haurà de venir acompan-
yada de la documentació següent:#

a) Document acreditatiu de la designació,
per part del titular de l’activitat, de la persona
que assumirà la responsabilitat tècnica de
l’execució del projecte i que expedirà el cer-
tificat acreditatiu de l’adequació de l’activitat
i de les instal·lacions al permís atorgat. Aquest
document ha de consignar les dades que conté
l’article 49.2 d’aquesta ordenança.#

b) Qüestionari d’activitat complimentat pel
tècnic redactor del projecte, en el model ofi-
cial aprovat i subministrat per l’Ajuntament.#

c) Qualsevol altra documentació que exi-
geixi la legislació específica reguladora de
l’activitat concreta que es pretengui instal·lar
o modificar amb caràcter substancial.#
Article 69#
Llicència urbanística#

1. Quan a l’emplaçament, local o lloc on
es pretén dur a terme l’activitat projectada
sigui necessari efectuar qualsevol tipus d’o-
bres, el peticionari del permís municipal
ambiental ha de sol·licitar, alhora, la precep-
tiva llicència d’obres, la qual s’ha de tramitar
i resoldre simultàniament amb el permís muni-
cipal ambiental.#

2. A la sol·licitud de llicència d’obres s’ha
d’acompanyar el corresponent projecte exe-

cutiu, per duplicat exemplar, subscrit per tèc-
nic competent i visat pel respectiu col·legi pro-
fessional, per a la realització d’obres edifica-
ció, de reforma, de reparació o de rehabilitació
que alterin l’estructura o aspecte exterior o,
afectin la seguretat de les construccions exis-
tents, compreses, en tot cas, les següents:#

a) Les que afectin els fonaments o els ele-
ments estructurals.#

b) Les que modifiquin el volum o les super-
fícies construïdes, les instal·lacions o els ser-
veis comuns.#

c) Les que alterin el nombre d’habitatges
o locals existents.#

d) Les que substitueixin o modifiquin els
usos preestablerts o previstos.#

e) Les que afectin immobles del patrimoni
històric artístic o es trobin sotmesos a especial
protecció.#

3. El projecte d’obres contindrà: 1) una
memòria, la qual ha de considerar les neces-
sitats a satisfer, els factors de tot ordre a tenir
en compte, inclòs el compliment de la nor-
mativa d’accessibilitat, i la justificació de la
solució adoptada; 2) plànols de conjunt i de
detall de l’emplaçament i de l’obra projectada,
suficientment descriptius, per tal que resti per-
fectament definida; 3) un plec de prescrip-
cions tècniques, on es faci la descripció de
les obres i se’n reguli l’execució; 4) un pres-
supost amb preus unitaris, estats d’amida-
ments i, les dades necessàries per a la valo-
ració de les obres; 5) estudi de seguretat i salut
de l’obra o, estudi bàsic ajustat a les deter-
minacions regulades en el RD 1627/1997, de
24 d’octubre.#

4. Si el tècnic autor del projecte de la ins-
tal·lació o activitat fos, alhora, competent per
redactar el projecte d’obres urbanístic, la
sol·licitud del permís municipal ambiental i
de llicència d’obres podran venir acompan-
yades d’un únic projecte executiu, el qual hau-
rà de contenir les determinacions previstes en
aquesta ordenança, tant per al permís com
per a la llicència. En aquest supòsit el projecte
únic es presentarà per triplicat exemplar.#

5. Quan l’obra projectada no requereixi la
presentació d’un projecte tècnic o, no es
requereixi llicència d’obres però sí altra lli-
cència urbanística, el projecte d’activitats jus-
tificarà les obres a realitzar o els requisits exi-
gits per les normes i plans urbanístics neces-
saris per a l’atorgament de la corresponent lli-
cència urbanística.#
Article 70#
Presentació de la sol·licitud#

1. La sol·licitud de permís municipal
ambiental i de la llicència urbanística corres-
ponent es presentaran de forma simultània en
el Registre General de l’Ajuntament o en qual-
sevol altra de les formes previstes a l’article
38.4 de la LPAC, acompanyada de la docu-
mentació descrita en els dos articles anteriors.
Si es presenten en altre registre, el còmput
del termini per a l’atorgament del permís
ambiental i de la llicència urbanística es
comptarà des de la data en què la sol·licitud
tingui entrada en el Registre General de
l’Ajuntament.#
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2. Juntament amb la sol·licitud, el peticio-
nari acompanyarà el resguard acreditatiu d’ha-
ver efectuat el pagament de la taxa per a la
tramitació de l’expedient o expedients, els
quals no es tramitaran si no s’ha efectuat el
dit pagament, llevat que l’ordenança fiscal
municipal disposi altrament.#
Article 71#
Esmena de la sol·licitud i comunicació de la
recepció#

1. L’Ajuntament, en un termini de deu dies,
verificarà la documentació presentada per
comprovar si s’ajusta als requisits previstos en
els tres articles anteriors. Cas de defecte de
la petició, manca de dades, documentació
necessària o resguard acreditatiu del paga-
ment de la taxa corresponent, en el seu cas,
l’Ajuntament requerirà a l’interessat perquè en
un termini no superior a deu dies, esmeni la
deficiència o acompanyi els documents pre-
ceptius, amb indicació que, si així no ho fa
se’l tindrà per desistit en la seva sol·licitud,
cosa que es reflectirà en la resolució expressa
que es dicti. Quan el defecte consisteixi en
la falta de presentació de projecte tècnic o
de la documentació tècnica exigida, el termini
de deu dies podrà ser ampliat per l’Ajuntament
fins un màxim de dos mesos.#

2. Dins dels deu dies següents a la recepció
de la sol·licitud en el Registre General de l’A-
juntament es comunicarà a l’interessat la
recepció de la seva sol·licitud de permís muni-
cipal ambiental, la data en què la sol·licitud
ha estat rebuda per l’òrgan competent, el ter-
mini màxim per atorgar i notificar el permís
municipal ambiental i, si escau, la llicència
urbanística i, els efectes que pugui produir el
silenci administratiu.#

3. Quan s’observin deficiències en la sol·li-
citud o documentació complementària, el
requeriment d’esmenes previst a l’apartat l d’a-
quest article contindrà, a més, la informació
a què fa referència l’apartat 2 d’aquest pre-
cepte.#

4. Transcorregut el termini atorgat al peti-
cionari de la llicència, sense que s’hagin com-
plementat o esmenat les insuficiències, es
declararà i notificarà al peticionari el deses-
timent de la seva sol·licitud, amb indicació
dels fets produïts i les normes aplicables.#
Article 72#
Informe urbanístic i informació veïnal#

1. Practicat el tràmit anterior, l’alcalde
podrà adoptar les següents resolucions:#

a) Denegar expressa i motivadament el per-
mís municipal per vulneració de la legalitat
urbanística.#

b) Obrir un període d’informació veïnal de
quinze dies perquè les persones que es con-
siderin afectades per l’activitat que es preten-
gui implantar o modificar substancialment,
pugin formular les al·legacions o suggeriments
pertinents. Aquest tràmit d’informació veïnal
es practicarà de la forma següent:#

£—Es trametrà per correu o de forma per-
sonal l’anunci d’obertura del tràmit d’infor-
mació veïnal als veïns immediats de l’empla-
çament proposat, siguin o no propietaris dels
immobles i tinguin o no la condició formal

de veïns, sempre que siguin coneguts per l’A-
juntament. Aquest tràmit no tindrà el caràcter
de notificació, per la qual cosa la seva pràctica
no haurà d’ajustar£-se als requisits que la LPAC
preveu per dur a terme les notificacions, de
tal forma que l’Ajuntament no haurà d’acre-
ditar la recepció de la comunicació per part
dels destinataris.#

£—S’inserirà l’anunci d’informació veïnal en
el tauler d’anuncis de la corporació.#

£—Si l’Ajuntament disposa de mitjans infor-
màtics d’informació municipal, també s’hi
inserirà l’anunci d’informació veïnal en dits
mitjans.#

2. Tots els anuncis indicaran de forma
expressa la data de finalització de la infor-
mació veïnal, la qual es començarà a comptar
a partir del dia següent al de la inserció de
l’anunci en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.#

3. La comunicació personal s’haurà de tra-
metre als veïns immediats de l’emplaçament
proposat dins del termini màxim de dos dies
comptats a partir de la inserció de l’anunci
d’informació veïnal en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament. La tramesa de la comunicació
s’acreditarà, d’una banda mitjançant l’anota-
ció en el document del número i de la data
de sortida, i de l’altra, mitjançant la corres-
ponent anotació de la sortida en el Registre
General de l’Ajuntament. Els destinataris de
la comunicació disposaran d’un termini reduït
de deu dies per formular les seves al·legacions.
En tot cas, dit termini finalitzarà transcorreguts
15 dies a partir del següent al de la inserció
de l’anunci en el tauler d’edictes de l’A-
juntament.#
Article 73#
Informes municipals i al·legacions#

Simultàniament a l’obertura del tràmit d’in-
formació veïnal, el cap del departament on
es tramita l’expedient el sotmetrà a informe
de ................... perquè en el termini màxim
d’un mes emeti informe sobre tots els aspectes
de la instal·lació projectada, l’eventual llicèn-
cia urbanística, i les al·legacions o suggeri-
ments presentats en el tràmit d’informació veï-
nal. Aquest termini serà de dos mesos quan
es tracti de les activitats sotmeses a la nor-
mativa especial sobre policia espectacles
públics, les activitats recreatives i els establi-
ments públics, o quan l’activitat estigui sub-
jecte a altra llicència municipal específica,
sempre que el procediment per a l’atorgament
de dita llicència tingui fixat un termini per
dictar i notificar l’atorgament o la denegació
de la llicència de tres mesos o més.#
Article 74#
Proposta de resolució#

La proposta de resolució ha d’ésser noti-
ficada als interessats atorgant un termini de
deu dies per fer les al·legacions que es con-
siderin oportunes. Es podrà prescindir d’aquest
tràmit d’audiència quan no s’hagin presentat
al·legacions desfavorables a la instal·lació de
l’activitat durant el tràmit d’informació veïnal,
sempre i quan no figurin en el procediment
ni siguin tingudes en compte en la resolució
altres fets ni altres al·legacions i proves que
les adduïdes per l’interessat i, la resolució sigui

favorable a l’atorgament del permís ambiental
municipal i, si escau, de la llicència urbanís-
tica corresponent.#
Article 75#
Resolució#

1. L’alcalde, un cop valorades les al·lega-
cions presentades en el tràmit d’audiència i
la resta d’actuacions practicades a l’expedient,
resoldrà sobre l’atorgament o denegació del
permís ambiental municipal i, si escau, de la
corresponent llicència urbanística, de forma
motivada.#

2. Es podrà denegar el permís municipal
per raons urbanístiques quan aquestes no
hagin estat detectades en l’inici de la trami-
tació de l’expedient.#

3. La resolució administrativa que atorgui
o denegui el permís municipal es notificarà
als interessats en la forma prevista en els arti-
cles 58 i 59 de la LPAC. En la notificació que
es practiqui al peticionari se l’indicarà que
pot passar a recollir a les oficines municipals,
en horari d’oficina, el permís atorgat, així com
una còpia segellada del projecte tècnic i se
l’advertirà que en cap cas podrà començar
a exercir l’activitat abans que s’hagi dut a ter-
me l’actuació de control inicial de l’activitat
regulada en aquesta ordenança.#

4. Quan s’atorgui una llicència d’obres de
forma simultània al permís ambiental muni-
cipal es practicarà al mateix temps la liqui-
dació provisional de l’impost sobre construc-
cions, instal·lacions i obres.#
Article 76#
Termini#

1. La resolució sobre l’atorgament o la
denegació del permís ambiental municipal i,
si escau, de la llicència urbanística, es dicta
i notifica a l’interessat en el termini màxim
de dos mesos i deu dies a comptar des de
la data de presentació de la sol·licitud en el
Registre General de l’Ajuntament.#

2. Excepcionalment, atenent la complexi-
tat de l’expedient, el nombre de sol·licituds
o de persones afectades, l’alcalde podrà
prorrogar el termini de dos mesos previst ante-
riorment, per un període que no podrà ser
superior a altres dos mesos, mitjançant reso-
lució motivada que haurà de notificar£-se als
interessats.#

3. El termini restarà interromput en el cas
que es demani esmena o millora de docu-
mentació i en la resta de supòsits que con-
templa l’article 42.5 de la LPAC.#

4. Un cop passats els terminis establerts als
apartats 1 i 2 i 3, en el seu cas, si no ha
recaigut la resolució o resolucions expresses
sobre les sol·licituds presentades, o no s’ha-
guessin notificat al peticionari, llevat que l’A-
juntament hagués intentat la notificació, el
permís municipal ambiental sol·licitat i, si fos
el cas, la llicència urbanística corresponent,
s’entendran atorgades per silenci administra-
tiu, llevat que el seu atorgament portés com
a conseqüència que es transfereixi al peticio-
nari o a tercers facultats relatives al domini
públic o al servei públic o, quan la llicència
urbanística sigui d’obres de nova planta i no
s’hagin complert els deures exigits per la nor-
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mativa urbanística aplicable i el planejament
supòsits en què s’ha d’entendre desestimada
la petició o peticions per silenci administratiu.#
Article 77#
Contingut del permís municipal ambiental#

Els documents en què es formalitzin el per-
mís municipal ambiental i, si escau, la llicèn-
cia urbanística, seran expedits pel secretari de
la corporació. El contingut de la llicència urba-
nística s’ajustarà al que disposa dita normativa
i el planejament municipal, mentre que el per-
mís ambiental municipal haurà d’incloure les
prescripcions tècniques incorporades a la
resolució sobre l’atorgament del permís, que
com a mínim contindrà:#

a) Les prescripcions necessàries per a la
protecció del medi ambient, tot detallant,
quan escaigui, els valors límits d’emissió.#

b) Les prescripcions necessàries relatives a
la seguretat i a la protecció de la salut de les
persones així com a la prevenció d’incendis.#

c) Les prescripcions necessàries per a la
prevenció, reducció o eliminació de les molès-
ties que es puguin causar al veïnat, així com
les mesures d’estalvi dels recursos naturals.#

d) Les mesures de gestió dels residus gene-
rats.#

e) Les prescripcions necessàries per a la
connexió de les instal·lacions a la xarxa muni-
cipal d’aigua potable i clavegueram.#

f) El sistema o sistemes de control a què
se sotmet l’exercici de l’activitat per garantir
l’adequació permanent o les determinacions
legals i les fixades en la llicència.#

g) Les determinacions específiques esta-
blertes per la normativa sectorial reguladora
de l’activitat concreta que es vulgui exercir.#
Article 78#
Publicitat#

1. Les resolucions d’atorgament dels per-
misos s’han d’inserir en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i en el butlletí informatiu
municipal, quan n’hi hagi.#

2. Una vegada atorgat el permís, el seu titu-
lar l’haurà de tenir sempre col·locat en un lloc
adequat i visible situat dins de l’emplaçament,
local o lloc de l’activitat.#
Article 79#
Autorització d’abocament#

1. En el cas que una activitat compresa en
l’annex III de la LIIA, inclogui abocaments
d’aigües residuals a la llera pública o al mar,
queda sotmesa al règim d’autorització d’abo-
caments que es regula en aquesta ordenança
per a les llicències municipals ambientals tipus
B.#

2. En aquest supòsit el permís municipal
s’atorgarà condicionat a l’obtenció de la
corresponent autorització d’abocament, con-
forme el que preveu l’article 95 de la Llei esta-
tal 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües.#
Article 80#
Aplicació de disposicions comunes#

A les activitats descrites a l’annex III de la
LIIA els són d’aplicació el que estableixen els
articles 60 a 64, d’aquesta ordenança en tot
allò que no s’oposi a la regulació que es duu
a terme en aquest capítol regulador del règim

del permís municipal ambiental.#
Article 81#
Establiments públics inclosos a l’annex III de
la LIIA#

1. El permís municipal per a la instal·lació
d’un establiment públic inclòs en l’annex III
de la LIIA o per dur a terme qualsevol canvi
substancial, es regirà per normativa especial
sobre policia d’espectacles públics i activitats
recreatives i també, en tot allò que no s’oposi
a dita normativa, per la regulació del permís
municipal continguda en aquesta ordenança.
En qualsevol cas, el contingut del projecte tèc-
nic, la documentació a presentar i l’acte d’a-
torgament del permís municipal hauran de
complir, a més dels requisits exigits per la nor-
mativa especial sobre policia d’espectacles
públics i activitats recreatives, els requisits exi-
gits per aquesta ordenança per a la sol·licitud
i l’atorgament del permís municipal ambien-
tal.#

2. El termini per atorgar i notificar el permís
municipal ambiental i la llicència d’establi-
ment o espectacle públic és de quatre mesos
comptats a partir de la recepció de la petició
en el registre municipal, sense perjudici del
que disposa l’article 84.3 d’aquesta ordenan-
ça.#

3. L’Ajuntament ha de condicionar l’ator-
gament de la llicència al fet que el peticionari
d’aquesta tingui concertat un contracte d’as-
segurances que cobreixi el risc de la respon-
sabilitat civil, la quantia del qual s’ha de deter-
minar per reglament autonòmic.#
CAPÍTOL V#
RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA#
Article 82#
Activitats i instal·lacions de l’annex III de la
LIIA sotmeses al règim de comunicació prèvia
establert per aquesta Llei#

1. Per a l’exercici de les activitats d’argen-
tament de miralls i clínica veterinària el titulars
d’aquestes hauran de presentar davant l’Ajun-
tament, amb una antelació mínima d’un mes
a la data de l’inici de l’activitat, la comuni-
cació prevista a l’article 41 de la LIIA. Caldrà
obtenir també amb caràcter previ la corres-
ponent llicència urbanística, llevat que aques-
ta última no sigui preceptiva.#

2. La comunicació prèvia contemplada a
l’apartat anterior haurà d’anar acompanyada
de la documentació següent:#

a) Descripció de l’activitat mitjançant la
documentació tècnica corresponent.#

b) Certificació tècnica que acrediti que les
instal·lacions i l’activitat compleixen tots els
requisits ambientals exigibles i d’altres requi-
sits preceptius, d’acord amb la legislació
aplicable.#

3. Si qualsevol de les activitats descrites a
l’apartat 1 ha de donar lloc a l’abocament d’ai-
gües residuals a la llera pública o al mar, llurs
titulars hauran de sol·licitar alhora la precep-
tiva autorització d’abocament davant l’orga-
nisme competent de l’Administració autonò-
mica.#
Article 83#
La documentació tècnica#

1. La documentació tècnica que cal adjun-

tar a la comunicació prèvia ha de contenir
almenys informació sobre l’empresa i l’esta-
bliment, informació gràfica i, informació des-
criptiva, sens perjudici d’aportar un projecte
tècnic als efectes de la llicència d’obres, llevat
que aquesta última no sigui preceptiva. #

2. La documentació tècnica ha d’anar sig-
nada per un tècnic o facultatiu competent.#
Article 84#
El certificat tècnic#

1. El certificat tècnic que acredita davant
l’ajuntament que les instal·lacions i l’activitat
compleixen els requeriments legals exigibles,
ha de verificar, com a mínim, els aspectes
següents:#

a) Adequació de les instal·lacions i l’acti-
vitat a la documentació tècnica lliurada amb
la comunicació prèvia.#

b) Compliment de tots els requisits, aspec-
tes, prescripcions i mesures contemplades a
l’ordenament jurídic.#

c) Que s’han efectuat els mesuraments,
anàlisis i comprovacions necessàries per tal
de verificar el compliment dels nivells d’e-
missió i demés normes i prescripcions tècni-
ques d’obligat compliment, amb especificació
dels resultats obtinguts, tant en matèria de
medi ambient, prevenció d’incendis i protec-
ció de la salut.#

2. La certificació tècnica s’ha d’expedir, a
elecció del titular de l’activitat, per una ins-
titució o entitat col·laboradora degudament
acreditada per l’Ajuntament o per la Gene-
ralitat. En el cas que sigui preceptiva la direc-
ció per tècnic competent de l’execució del
projecte, el tècnic director expedeix la cer-
tificació tècnica en l’aspecte referit a l’apartat
a) del nombre anterior.#

3. La certificació expedida pot ser compro-
vada pels serveis tècnics municipals abans del
transcurs del termini d’un mes i si la com-
provació és favorable es pot iniciar l’exercici
de l’activitat.#

4. En cas que de les actes de comprovació
realitzades pels serveis tècnics municipals en
resultés una discrepància substancial amb la
certificació lliurada amb la comunicació prè-
via, l’Ajuntament resoldrà:#

a) Respecte a l’inici de l’activitat.#
b) Respecte a l’actuació de l’entitat col·la-

boradora.#
5. En defecte de la regulació del règim de

comunicació prèvia continguda en aquest arti-
cle, seran d’aplicació les normes del règim
de comunicació prèvia a què fan referència
els articles següents, sempre i quan aquestes
últimes no siguin incompatibles amb les pres-
cripcions anteriors.#
Article 85#
Règim de comunicació prèvia de les activitats
i instal·lacions innòcues#

1. D’acord amb el que disposen els articles
92.2 i 96 del ROAS, en aquest municipi que-
den sotmeses al règim de comunicació prèvia
l’exercici de les activitats i instal·lacions que
no siguin susceptibles d’afectar al medi
ambient, la seguretat o la salut de les persones,
la flora, la fauna o els béns, és a dir, les acti-
vitats innòcues.#
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2. No obstant el que estableix l’apartat
anterior, quan a l’emplaçament, local o lloc
on es pretén dur a terme l’activitat projectada
sigui necessari realitzar qualsevol tipus d’o-
bres que requereixin la presentació de projecte
tècnic, conforme a allò que disposen els apar-
tats 2 i 4 de l’article 75 del ROAS, l’activitat
quedarà subjecta al règim de llicència d’o-
bertura d’establiments que regula el ROAS,
la qual es tramitarà i resoldrà simultàniament
amb la preceptiva llicència d’obres, sempre
que les sol·licituds de ambdues llicències es
presentin alhora.#

3. Tampoc serà d’aplicació el règim de
comunicació prèvia quan la normativa sec-
torial reguli per a la instal·lació o activitat con-
creta que es vulgui exercir, l’atorgament d’una
llicència específica, supòsit en què s’estarà a
allò que disposi dita normativa.#
Article 86#
Presentació de la comunicació prèvia relativa
a les activitats i instal·lacions innòcues#

1. La comunicació prèvia, que ha de con-
tenir les dades que estableix per a les sol·li-
cituds l’article 70.1 de la LPAC, es presenta
en el Registre General de l’Ajuntament o, en
qualsevol altra de les formes previstes a l’ar-
ticle 38.4 de la LPAC, acompanyada de la
documentació següent:#

a) Descripció de l’activitat mitjançant pro-
jecte tècnic subscrit per facultatiu competent
o, si el projecte no fos necessari, mitjançant
memòria valorada subscrita per tècnic com-
petent o instal·lador autoritzat. El projecte tèc-
nic haurà de contenir els documents que pre-
veu l’article 75 d’aquesta ordenança, mentre
que la memòria valorada contindrà, com a
mínim, els documents següents: 1) una
memòria justificativa, la qual ha de considerar
les necessitats a satisfer i els factors de tot ordre
a tenir en compte, i ha de justificar el com-
pliment de la normativa vigent; 2) plànols de
conjunt de l’emplaçament i de les instal·la-
cions; 3) un pressupost, amb les dades neces-
sàries per a la valoració de les instal·lacions.#

b) El certificat tècnic acreditatiu que les ins-
tal·lacions i l’activitat compleixen la norma-
tiva i condicions de seguretat, salubritat i tran-
quil·litat, urbanístiques i, les específiques de
l’activitat concreta que es pretengui dur a ter-
me, així com les ordenances municipals. En
el supòsit que la normativa vigent no reque-
reixi que les instal·lacions vinguin emparades
en un projecte tècnic, aquest certificat tècnic
podrà ser substituït per una declaració respon-
sable i conjunta del titular de l’activitat i, de
l’instal·lador o instal·ladors autoritzats que
hagin d’executar les instal·lacions.#

c) Juntament amb la comunicació, el peti-
cionari acompanyarà el resguard acreditatiu
d’haver efectuat el pagament de la taxa per
a la tramitació de l’expedient, la qual comu-
nicació no sortirà cap efecte ni es tramitarà
si no s’ha efectuat el dit pagament, llevat que
l’ordenança fiscal municipal disposi altra-
ment. En aquest supòsit, el còmput del termini
perquè l’actuació comunicada quedi legitima-
da començarà a comptar a partir de la data
en què es presenti el resguard acreditatiu del

pagament de l’esmentada taxa. #
2. Quan la comunicació prèvia es presenti

en altre registre, el còmput del termini per
a la legitimació de l’activitat es comptarà des
de la data en què la sol·licitud tingui entrada
en el Registre General de l’Ajuntament.#
Article 87#
Procediment i termini en matèria d’activitats
innòcues comunicades#

1. Si en el termini d’un mes a comptar de
la presentació de la comunicació, l’Ajunta-
ment no manifesta de manera motivada la dis-
conformitat, l’actuació comunicada quedarà
legitimada i podrà realitzar£-se, sempre que
sigui conforme amb la normativa aplicable.#

2. Durant el termini esmentat a l’apartat
1, l’Ajuntament ha de requerir, si escau, al
titular de les activitats als efectes següents:#

a) Perquè esmeni les deficiències observa-
des en la documentació presentada o,#

b) Perquè adapti a la normativa que sigui
aplicable, impedint l’execució de les obres o
l’exercici de l’activitat fins que hagi obtingut
la preceptiva llicència, l’atorgament de la qual
s’ha de subjectar al procediment que esta-
bleixen els articles 75 i següents del ROAS.#

3. En els supòsits de l’apartat 2, la noti-
ficació del requeriment a l’interessat suspèn
el còmput del termini assenyalat a l’apartat
1.#
Article 88#
Normes complementàries en matèria
d’activitats innòcues comunicades#

Són aplicables a les activitats comunicades
el que estableixen els articles 63 i 64 d’aquesta
ordenança, amb les adaptacions oportunes.#
TÍTOL III#
REVISIÓ I CONTROL#
CAPÍTOL I#
REVISIÓ#
Article 89#
Revisió periòdica de l’autorització o llicència
ambientals#

1. L’autorització i la llicència ambientals
resten subjectes, en els aspectes mediambien-
tals, a una revisió periòdica i a les revisions
i inspeccions periòdiques que estableix la
legislació sectorial corresponent en matèria de
prevenció d’incendis, d’accidents greus i de
protecció de la salut.#

2. La revisió periòdica mediambiental de
l’autorització i la llicència ambientals es duu
a terme a instància del titular de l’activitat cada
vuit anys a comptar des de la data d’atorga-
ment de l’autorització o de la llicència o, en
el seu cas, a comptar des de la data de la
darrera revisió, llevat del cas que en l’acte
d’atorgament de l’autorització o de la llicència
es fixi expressament un termini inferior.#
Article 90#
Revisió anticipada de l’autorització o llicència
ambientals#

1. L’autorització i la llicència ambientals
s’han de revisar de forma anticipada a la data
de revisió periòdica, quan es doni algun dels
supòsits següents:#

a) Si la contaminació produïda per l’acti-

vitat fa convenient la revisió dels valors límit
d’emissió fixats en l’autorització o en la lli-
cència o, incloure’n de nous.#

b) Si es produeix una variació important
del medi receptor respecte a les condicions
que presentava en el moment d’atorgament
de l’autorització o de la llicència.#

c) Si l’aparició d’importants canvis en les
millors tècniques disponibles, validades per
la Unió Europea, fa possible reduir significa-
tivament les emissions sense imposar costos
excessius.#

d) Si la seguretat de funcionament del pro-
cés o l’activitat fan necessari utilitzar altres
tècniques.#

e) Si així ho exigeix la legislació ambiental
aplicable.#

f) Si així ho exigeix la legislació sectorial
que li sigui aplicable en matèria de prevenció
d’incendis, d’accidents greus i de protecció
de la salut.#

2. El procediment de revisió de l’autorit-
zació i la llicència ambientals es fa a instància
del titular de l’activitat en el cas de la revisió
periòdica i d’ofici, mitjançant resolució de
l’òrgan ambiental competent, quan es dugui
a terme de forma anticipada per concórrer
algunes de les causes previstes a l’apartat
anterior.#
Article 91#
Abast de la revisió#

1. En la resolució de revisió es poden modi-
ficar els valors límit d’emissió i la resta de
condicions específiques de l’autorització o la
llicència i afegir£-ne de noves.#

2. Els supòsits de revisió d’ofici establerts
a l’article anterior no generen cap dret a
indemnització per al titular de l’activitat.#
Article 92#
Procediment de revisió de l’autorització
ambiental#

El procediment de revisió de l’autorització
ambiental es regirà pel que estableix la LIIA
i el RIIA.#
Article 93#
Inici del procediment de revisió periòdica de
la llicència ambiental incoat a instància de
part#

1. La revisió periòdica de la llicència
ambiental s’inicia mitjançant sol·licitud del
titular de l’activitat a l’Ajuntament, acompan-
yada d’una avaluació ambiental verificada per
una entitat col·laboradora legalment acredi-
tada.#

L’avaluació ambiental es pot substituir per
l’última acta de control periòdic realitzat a
l’activitat sempre que s’hagi dut a terme amb
l’antelació màxima de 6 mesos a la data de
presentació de la sol·licitud.#

2. L’Ajuntament verificarà la sol·licitud i la
documentació presentada per comprovar si la
petició conté les dades que estableix l’article
70.1 de la LPAC i s’acompanya de l’avaluació
ambiental a què es refereix l’apartat anterior.
Cas de defecte de la petició, manca de dades,
documentació necessària o del comprovant
acreditatiu del pagament de la taxa corres-
ponent, l’Ajuntament requerirà a l’interessat
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perquè en un termini no superior a deu dies,
esmeni la deficiència o acompanyi els docu-
ments preceptius, amb indicació que, si així
no ho fa, se’l tindrà per desistit en la seva
sol·licitud, cosa que es reflectirà en la reso-
lució expressa que es dicti, sens perjudici de
la responsabilitat que pugui pertocar al peti-
cionari per no dur a terme la revisió periòdica.#

3. Dins dels deu dies següents a la recepció
de la sol·licitud en el Registre General de l’A-
juntament, es comunicarà a l’interessat la
recepció de la seva sol·licitud de revisió de
la llicència ambiental; la data en què la sol·li-
citud ha estat rebuda per l’òrgan competent;
el termini màxim per resoldre i notificar la
revisió de la llicència i, els efectes que pugui
produir el silenci administratiu.#

4. Quan s’observin deficiències en la sol·li-
citud o documentació complementària, el
requeriment d’esmenes previst a l’apartat 2
d’aquest article contindrà, a més, la informa-
ció a què fa referència l’apartat 3 d’aquest
precepte. El període de temps emprat per com-
pletar o esmenar la documentació no es com-
puta a efecte del compliment del termini per
efectuar la revisió.#
Article 94#
Inici del procediment de revisió de la llicència
ambiental incoat d’ofici#

1. La revisió anticipada de la llicència
ambiental es duu a terme per l’alcalde, d’ofici
o a instància raonada de l’òrgan ambiental
competent del Departament de Medi Ambient
de la Generalitat £–només quan es tracti d’una
activitat inclosa a l’annex II.1 de la LIIA£– i,
es basa en la concurrència d’algun o alguns
dels supòsits especificats en l’article 90 d’a-
questa ordenança per realitzar de forma anti-
cipada la revisió de la llicència.#

2. L’expedient de revisió s’inicia mitjan-
çant decret de l’alcalde on es concretaran i
especificaran les modificacions que es pro-
posa introduir en la llicència ambiental. En
el cas que fos necessari, s’ha de requerir al
titular de l’activitat perquè presenti la docu-
mentació necessària per dur a terme la revisió.#

3. El decret de l’alcalde sobre incoació del
procediment es notificarà al titular de l’acti-
vitat per tal que, si ho creu oportú, formuli
al·legacions o suggeriments en el termini
màxim d’un mes. La notificació del decret es
cursarà i practicarà en la forma prevista en
els articles 58 i 59 de la LPAC i, alhora, infor-
marà al titular de l’activitat del termini màxim
establert per resoldre i notificar el procediment
de revisió de la llicència ambiental incoat i
sobre els efectes que pugui produir el silenci
administratiu.#
Article 95#
Procediment de revisió d’ofici i periòdica de
la llicència ambiental tipus A (annex II.1 de
la LIIA)#

1. Practicades les actuacions a què fan
esment els dos articles anteriors, la sol·licitud
o, en el seu cas, la resolució inicial, es sotmetrà
als tràmits següents:#

a) Comunicació a la Ponència Ambiental,
mitjançant l’OGAU, perquè en el termini
màxim d’un mes, emeti informe sobre els

aspectes referits a la protecció del medi atmos-
fèric, la protecció de l’aigua, la producció i
gestió de residus, la prevenció d’incendis i la
protecció de la salut. L’informe de la Ponència
Ambiental de la Generalitat és vinculant per
a l’Ajuntament quan sigui desfavorable a la
revisió o quan imposi mesures preventives, de
control o de garantia.#

b) Informació pública i veïnal pel termini
de vint dies, mitjançant publicació en el tauler
d’edictes de l’Ajuntament i inserció de l’anun-
ci en la xarxa informàtica d’informació muni-
cipal, si existeix.#

c) Avaluació ambiental de l’Ajuntament en
els aspectes de la seva competència i Proposta
de resolució municipal.#

d) Tràmit d’audiència al titular de l’activitat
i a l’òrgan ambiental competent de l’Admi-
nistració de la Generalitat per un termini de
deu dies.#

e) Resolució de l’alcalde.#
f) Notificació al titular de l’activitat i comu-

nicació a l’OGAU. #
2. Els tràmits del procediment de revisió

de la llicència que ho permetin es practicaran
de forma simultània.#
Article 96#
Termini#

1. Transcorregut el termini de tres mesos
a comptar des de la data d’inici del proce-
diment de revisió de la llicència ambiental
tipus A sense que hagi recaigut resolució o
aquesta no s’hagués notificat al titular de l’ac-
tivitat, llevat que l’Ajuntament hagués intentat
la notificació, quan es tracti d’una revisió
periòdica la llicència queda renovada, mentre
que si es tracta d’una revisió anticipada es
produeix la caducitat del procediment.#

2. El termini queda interromput i pot ser
prorrogat en els supòsits i forma regulats en
els articles 42, apartat 5 i 6 i 44.2 de la LPAC.#

3. En el cas que l’acte de revisió suposi
modificació de les condicions de la llicència
ambiental, s’ha d’atorgar al titular de l’activitat
el termini o terminis que correspongui per
adaptar l’activitat als nous requeriments o
prescripcions. Llevat de casos especials, els
terminis no podran ser inferiors a un mes ni
superiors a sis mesos.#
Article 97#
Procediment de revisió de la llicència
ambiental tipus B (annex II.2 de la LIIA)#

1. Practicades les actuacions a què fan
esment els articles 93 i 94 d’aquesta orde-
nança, la sol·licitud o, en el seu cas, la reso-
lució inicial, es sotmetrà als tràmits següents:#

a) Informació pública i veïnal pel termini
de deu dies, mitjançant publicació en el tauler
d’edictes de l’Ajuntament.#

b) Comunicació al Consell Comarcal per
tal que, en el termini màxim de quinze dies,
emeti informe sobre els aspectes referits a la
protecció del medi atmosfèric, la protecció de
l’aigua, la protecció i gestió de residus, la pre-
venció d’incendis i la protecció de la salut.#

c) Avaluació ambiental de l’Ajuntament en
els aspectes de la seva competència.#

d) Proposta municipal de resolució.#
e) Tràmit d’audiència al titular de l’activitat

per un termini de deu dies.#
f) Resolució de l’Alcalde.#
g) Notificació al titular de l’activitat i

comunicació al Consell Comarcal. #
2. Els tràmits del procediment de revisió

de la llicència que ho permetin es faran de
forma simultània.#

3. Els ajuntaments de 50.000 habitants o
més, o els de menys si l’òrgan competent de
la Generalitat els ha reconegut la competència
de tramitació plena de les llicències ambien-
tals tipus B, substituiran el tràmit previst a l’a-
partat 1 per un informe de la seva Ponència
tècnica municipal.#
Article 98#
Termini#

1. Transcorreguts dos mesos a comptar des
de la data d’inici del procediment de revisió
anticipada de la llicència ambiental tipus B
sense que hagi recaigut resolució o, aquesta
no s’hagués notificat al titular de l’activitat,
llevat que l’Ajuntament hagués intentat la noti-
ficació, s’entén que es produirà la caducitat
de l’expedient. Aquest termini quedarà
interromput i podrà ser prorrogat en els supò-
sits i forma que regulen els articles 42 apartats
5 i 6 i 44.2 de la LPAC.#

2. Transcorreguts dos mesos a comptar des
de la data d’inici del procediment de revisió
periòdica de la llicència ambiental tipus B sen-
se que hagi recaigut resolució o, aquesta no
s’hagués notificat al titular de l’activitat, llevat
que l’Ajuntament hagués intentat la notifica-
ció, la llicència ambiental s’entendrà renova-
da. Aquest termini quedarà interromput i
podrà ser prorrogat en els supòsits i forma que
regulen els apartats 5 i 6 de l’article 42 de
la LPAC.#

3. En el cas que l’acte de revisió suposi
modificació de les condicions de la llicència
ambiental, s’ha d’atorgar al titular de l’activitat
el termini o terminis que correspongui per
adaptar l’activitat als nous requeriments o
prescripcions. Llevat de casos especials, els
terminis no podran ser inferiors a un mes ni
superiors a sis mesos.#
Article 99#
Revisió del permís municipal ambiental
(annex III de la LIIA)#

1. El permís ambiental municipal no se sot-
met a cap revisió periòdica, però l’Ajuntament
podrà de procedir a la revisió quan es doni
algun dels supòsits previstos a l’article 90 d’a-
questa ordenança.#

2. El procediment, abast i règim jurídic de
la revisió del permís ambiental municipal és
el regulat en aquesta ordenança per la revisió
d’ofici de les llicències ambientals municipals
tipus B, si bé la intervenció del Consell Comar-
cal serà substituïda per la intervenció de la
Ponència tècnica municipal o dels tècnics
municipals competents per raó de la matèria.#
CAPÍTOL II#
SISTEMA DE CONTROL#
Secció 1a. Disposicions de caràcter general#
Article 100#
Objecte#

1. Totes les activitats classificades regula-
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des en aquesta ordenança resten sotmeses a
un control inicial en el moment de la seva
posada en funcionament i a les actuacions de
control periòdic de caràcter ambiental que
preveu la LIIA, el RIIA i aquesta ordenança.#

2. L’acció de control ha de permetre garan-
tir la permanent adequació de les instal·la-
cions i l’activitat als requeriments legals apli-
cables i, específicament als fixats en l’auto-
rització, la llicència o el permís ambiental.#
Article 101#
Control inicial i periòdic de l’autorització
ambiental#

Les actuacions de control inicial i control
periòdic de les activitats incloses a l’annex
I de la LIIA es regeixen pel que disposa dita
Llei i la normativa reglamentària que la
desenvolupa.#
Article 102#
Contingut del control#

Són objecte de control totes les determi-
nacions fixades en la llicència o en el permís
ambiental municipal i en el projecte presentat
i, específicament, les determinacions
següents:#

a) Les emissions.#
b) La producció i gestió de residus.#
c) Les instal·lacions, les tècniques i la ges-

tió dels sistemes de depuració i sanejament.#
d) Les mesures, les tècniques i els sistemes

de prevenció de risc d’incendi i accidents.#
e) Les mesures adoptades per garantir la

salut de les persones.#
f) Les mesures i tècniques d’estalvi ener-

gètic, d’aigua i de matèries primeres.#
g) Les mesures i tècniques de prevenció,

reducció o eliminació de les molèsties que
el funcionament de l’activitat pugui causar al
veïnat.#

h) El funcionament dels sistemes d’auto-
control d’emissions i immissions, en el seu
cas.#

i) Les immissions, si és el cas, en el termes
que figurin en la llicència ambiental muni-
cipal.#

j) La vigència de la garantia i de la pòlissa
d’assegurança de la responsabilitat civil, en
les condicions fixades en la llicència ambien-
tal.#

Les determinacions fixades en els apartats
h), i) i j), només seran d’aplicació per a les
activitats incloses a l’annex II.1 de la LIIA.#
Article 103#
Autorització d’entitats col·laboradores#

1. L’Ajuntament pot autoritzar entitats
col·laboradores per a l’exercici de les actua-
cions de control mediambiental de les acti-
vitats de l’annex II.2 i de l’annex III de la LIIA.#

2. Si l’ajuntament decideix autoritzar enti-
tats col·laboradores la visita de comprovació,
la pràctica d’analítiques i l’acta de control
seran duts a terme per l’ECA municipal que
lliurement escull el titular de l’activitat.#

3. El sistema d’autorització d’entitats
col·laboradores ha de garantir la capacitat i
la suficiència dels mitjans personals i materials
de l’entitat per dur a terme les actuacions de
control i certificació i la seva independència
i imparcialitat. Ha de fixar també, el sistema

de seguiment i comprovació de les actuacions
de les entitats autoritzades.#
Secció 2a. Control inicial de l’activitat#
Article 104#
Requisits per la posada en funcionament#

1. Un cop obtinguda la llicència o el per-
mís ambientals municipals, l’activitat no podrà
exercir£-se o funcionar sense la presentació a
l’Ajuntament de la documentació descrita a
l’article següent i la corresponent acreditació
de la resta de determinacions administratives
contingudes en la llicència o permís ambien-
tals municipals.#

2. La presentació de la documentació des-
crita a l’article següent habilita per a l’exercici
de l’activitat i comporta la inscripció d’ofici
en els registres ambientals corresponents.#
Article 105#
Actuacions de control inicial de caràcter
general#

En el període de posada en marxa de les
instal·lacions i l’inici de l’activitat, s’ha de
verificar:#

1. L’adequació de l’activitat i de les ins-
tal·lacions a la llicència o permís ambientals
municipals atorgats, mitjançant un certificat
emès pel tècnic director de l’execució del
projecte.#

2. El compliment dels requisits exigibles a
què fa esment l’article 102 d’aquesta orde-
nança, per mitjà d’un certificat emès per una
entitat col·laboradora de l’Administració, en
el supòsit d’activitats incloses en l’annex II.1
de la LIIA, o per l’acta de control favorable
a la posada en funcionament de l’activitat,
expedida pel tècnic municipal competent,
quan l’activitat està inclosa a l’annex II.2 o
a l’annex III de la LIIA.#
Article 106#
Tràmits previs a la visita de comprovació
inicial (annex II.2 i III de la LIIA)#

1. Les activitats incloses a l’annex II.2 i a
l’annex III de la LIIA no podran començar a
exercir£-se abans que s’hagi obtingut l’acta de
control favorable.#

2. Per obtenir l’acta, el peticionari haurà
de demanar a l’Ajuntament que efectuï l’o-
portuna visita de comprovació. A la sol·licitud
s’acompanyarà el certificat del tècnic director
de l’execució del projecte a què fa esment
l’apartat 1 de l’article anterior.#

3. En el supòsit que, abans de demanar la
visita de comprovació, s’hagin de fer proves
per verificar el funcionament de màquines o
d’instal·lacions, el titular haurà de comuni-
car£-ho a l’Ajuntament, amb cinc dies d’an-
telació, explicitant la durada i les mesures
adoptades per garantir que aquestes proves
no afectaran ni crearan risc per a l’entorn, per-
sones i béns. A la realització de les proves
podran assistir els tècnics que designi l’A-
juntament.#
Article 107#
Objecte de la visita de comprovació inicial#

1. La visita consistirà en comprovar si les
instal·lacions s’ajusten al projecte presentat,
a les determinacions fixades en la llicència
o en el permís ambientals municipals i, en

tot cas, a les descrites a l’article 102 d’aquesta
ordenança.#

2. Del resultat de la visita, s’estendrà una
acta de control inicial per triplicat, en la qual
es faran constar les dades a què fa esment
l’article 132 d’aquesta ordenança. De l’acta,
se’n donarà un exemplar al peticionari, un
altre a l’Ajuntament i, a més, en el cas de
les activitats incloses a l’annex II.2 de la LIIA,
un tercer exemplar es trametrà al Consell
Comarcal si té competència per intervenir en
l’atorgament de la llicència.#

3. Si les instal·lacions ho permeten per ser
susceptibles d’utilització independent, es
podran aixecar actes de comprovació parcials,
sigui per sectors sigui per parts o branques
de l’activitat principal.#
Article 108#
Conseqüències del resultat de l’acte de control
inicial#

1. L’activitat es podrà començar a exercir:#
a) Sense més tràmit, quan l’acte de control

inicial sigui totalment favorable.#
b) Si es constata que les instal·lacions no

s’ajusten exactament al projecte, sempre que
les variacions introduïdes siguin accessòries,
s’hagin adoptat totes les mesures imposades
en la llicència o permís ambientals municipals
i aquestes es considerin suficients per garantir
la protecció de l’entorn, segons els índexs o
valors de referència que assenyali la normativa
vigent.#

c) Si es constata que les instal·lacions s’a-
justen al projecte presentat i que han estat
adoptades totes les mesures imposades en la
llicència o permís ambientals municipals, tot
i que aquestes no es considerin suficients per
garantir la protecció de l’entorn segons els
índexs o valors de referència que assenyali
la normativa vigent. En aquest supòsit, els tèc-
nics que hagin fet la visita de comprovació
valoraran el risc d’aquesta insuficiència i la
posaran en coneixement immediat a l’Alcaldia
perquè resolgui el que estimi oportú.#

2. L’activitat no es podrà començar a
exercir:#

a) Si es comprova que les instal·lacions rea-
litzades varien essencialment de les que figu-
raven en el projecte. En aquest cas, el titular
haurà de sotmetre a tràmit un nou projecte
ajustat a la realitat executada.#

b) Si es comprova que no s’han adoptat
les mesures imposades en la llicència o permís
ambientals municipals. En aquest supòsit, els
tècnics assenyalaran les deficiències observa-
des i quan hagin estat corregides, es realitzarà
una nova visita de comprovació.#

c) Si en relació amb el supòsit de la lletra
c) de l’apartat anterior, l’alcaldia, valorat el
risc, resol expressament el no començament
de l’exercici de l’activitat.#
Article 109#
Termini per efectuar la visita de comprovació
inicial#

1. La visita de comprovació s’efectuarà
amb la màxima promptitud i, en tot cas, en
el termini de vint dies a comptar des de la
data en què el peticionari la demani a l’A-
juntament. La visita d’esment s’anunciarà amb
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una antelació mínima de dos dies feiners.#
2. Transcorregut el termini de vint dies sen-

se que s’hagi girat la preceptiva visita de com-
provació, el peticionari podrà iniciar l’exercici
de l’activitat de forma condicionada al resultat
de la visita de comprovació que l’Ajuntament
practiqui en el seu dia.#

3. Si en el termini de quatre mesos a comp-
tar des de la data en què el peticionari sol·licita
a l’Ajuntament la realització de la visita de
comprovació inicial, aquesta no hagués estat
realitzada per causes no imputables al titular
de l’activitat, s’entendrà que el resultat de la
visita és favorable a la posada en funciona-
ment de l’activitat.#
Article 110#
Taxes i assistència tècnica#

1. La visita de comprovació i la resta d’ac-
tuacions de control inicial duran implícit el
dret a percebre la taxa que assenyali la corres-
ponent Ordenança fiscal municipal, llevat que
el seu import l’inclogui dins del procediment
d’atorgament de la llicència.#

2. En el supòsit que l’Ajuntament no dis-
posi de mitjans personals o tècnics suficients
per dur a terme les visites de comprovació,
podrà encomanar o delegar aquestes actua-
cions al Consell Comarcal o a la Diputació
de Barcelona i, subsidiàriament, a la Gene-
ralitat de Catalunya. L’acord d’encomanar o
delegar la gestió o la competència especificarà
la forma de dur a terme l’actuació i la part
de la taxa a percebre per les diferents admi-
nistracions.#
Secció 3a. Control periòdic de les activitats
de l’annex II.1 de la LIIA#
Article 111#
Objecte#

Totes les activitats incloses a l’annex II.1
de la LIIA resten sotmeses a un control de
caràcter periòdic, cada quatre anys, comptats
a partir de l’atorgament de la llicència o, en
el seu cas, des de la data de la pràctica del
darrer control, llevat del cas que l’Ajuntament
hagi fixat altre termini en l’acte d’atorgament
de la llicència ambiental.#
Article 112#
Modalitats#

1. L’acció de control pot realitzar£-se,
segons el tipus d’emissions, mitjançant alguna
de les modalitats següents:#

a) Control extern: el realitza una entitat
col·laboradora de l’Administració deguda-
ment acreditada, la qual comprova l’adequa-
ció de les instal·lacions al projecte autoritzat
i practica les actuacions de presa de mostres,
anàlisi i mesurament de les emissions i demés
proves necessàries.#

b) Control intern: el realitza la mateixa
empresa mitjançant l’establiment d’un sistema
d’autocontrol. Aquest sistema ha de ser veri-
ficat per una entitat col·laboradora de l’Ad-
ministració, degudament acreditada, que cer-
tifiqui la idoneïtat, la suficiència i la qualitat
dels autocontrols.#

c) Control mixt: en el cas que el sistema
d’autocontrol establert per la pròpia empresa
sigui parcial, la verificació s’haurà de com-

pletar amb un control extern.#
2. Queden exemptes del règim de control

periòdic les activitats que estiguin acollides
al sistema d’ecogestió i d’ecoauditoria de la
Unió Europea. En aquest supòsit, els titulars
de les activitats hauran de disposar de les veri-
ficacions i acreditacions exigides per la nor-
mativa aplicable.#
Article 113#
Contingut del control#

Són objecte de control totes les determi-
nacions fixades en la llicència ambiental i en
el projecte presentat i, específicament, totes
les relacionades en l’article 102 d’aquesta
ordenança. A més, l’acció de control ha de
permetre garantir la permanent adequació de
les instal·lacions i activitats als requeriments
legals aplicables.#
Article 114#
Tramitació del control periòdic#

L’acció de control de les activitats incloses
a l’annex II.1 de la LIIA se sotmet als tràmits
següents:#

1. De l’actuació de control, que ha de dur
a terme una entitat col·laboradora de l’Ad-
ministració abans de la data límit fixada de
cada quatre anys, s’ha d’estendre acta per qua-
druplicat, una còpia de la qual es lliurarà al
representant de l’empresa.#

2. En el termini màxim d’un mes a comptar
des de la data de finalització de l’actuació
de control, l’entitat col·laboradora de l’Admi-
nistració ha de practicar les analítiques neces-
sàries i elaborar l’informe corresponent que
s’haurà de trametre a l’empresa i, juntament
amb l’acta, a l’OGAU i a aquest Ajuntament.
El termini d’un mes pot ser prorrogat per un
supòsit d’analítiques complexes.#

3. L’Ajuntament, en el termini màxim d’un
mes, formularà i trametrà a l’OGAU corres-
ponent les observacions sobre el resultat de
l’actuació de control respecte a les determi-
nacions que siguin de la seva competència
o, d’altres incorporades a la llicència ambien-
tal.#

4. La Ponència ambiental de la Generalitat
de Catalunya avaluarà l’actuació de control
en el termini de dos mesos i haurà d’incorporar
les observacions formulades per l’Ajuntament.#

5. Les actuacions que se’n derivin s’han de
comunicar a l’Ajuntament en el termini de
quinze dies.#
Secció 4a. Control periòdic de les activitats
de l’annex II.2 de la LIIA#
Article 115#
Objecte#

1. Totes les activitats incloses a l’annex II.2
de la LIIA resten sotmeses a un control de
caràcter periòdic que es practicarà, el primer,
quatre anys després de l’atorgament de la lli-
cència i, la resta, quatre anys després de la
realització de la corresponent revisió, malgrat
que aquesta s’hagi pogut practicar de forma
anticipada.#

2. Entre la realització d’una acció de con-
trol i la següent no podran transcórrer més
de vuit anys.#

Article 116#
Contingut del control#

Són objecte de control totes les determi-
nacions fixades en la llicència ambiental i en
el projecte presentat i, específicament, les rela-
cionades en els apartats a) a g) de l’article
102 d’aquesta ordenança. A més, l’acció de
control ha de permetre garantir la permanent
adequació de les instal·lacions i activitats a
les determinacions legals aplicables.#
Article 117#
Inici del procediment de control periòdic#

1. El control periòdic s’inicia mitjançant
sol·licitud del titular de l’activitat a l’Ajunta-
ment, en la qual es demana a dita corporació
que realitzi la corresponent visita de compro-
vació. La sol·licitud, que s’ha de presentar un
mes abans com a mínim de la data límit a
què fa esment l’article 115 d’aquesta orde-
nança, ha d’anar acompanyada d’una foto-
còpia de la llicència atorgada o de la indicació
de les dades necessàries que la identifiquin.#

2. L’Ajuntament verificarà la sol·licitud i la
documentació presentada per comprovar si la
petició conté les dades que estableix l’article
70.1 de la LPAC i, si s’acompanyen o s’in-
diquen les dades contingudes a l’apartat ante-
rior. Cas de defecte de la petició, manca de
dades, documentació necessària o del com-
provant acreditatiu del pagament de la taxa
corresponent, l’Ajuntament requerirà a l’inte-
ressat perquè en un termini no superior a deu
dies, esmeni la deficiència o acompanyi els
documents preceptius, amb indicació que, si
així no ho fa, se’l tindrà per desistit en la seva
sol·licitud, cosa que es reflectirà en la reso-
lució expressa que es dicti, sens perjudici de
la responsabilitat que pugui pertocar al peti-
cionari per no dur a terme el control periòdic.#

3. Dins dels deu dies següents a la recepció
de la sol·licitud en el Registre General de l’A-
juntament, es comunicarà a l’interessat la
recepció de la seva sol·licitud de control periò-
dic; la data en què la sol·licitud ha estat rebuda
per l’òrgan competent; el termini màxim per
practicar i notificar el resultat del control i,
els efectes que pugui produir el silenci admi-
nistratiu.#

4. Quan s’observin deficiències en la sol·li-
citud o documentació complementària, el
requeriment d’esmenes previst a l’apartat 2
d’aquest article contindrà, a més, la informa-
ció a què fa referència l’apartat 3 d’aquest
precepte.#

5. El període de temps emprat per com-
pletar o esmenar la documentació, no es com-
puta a efectes del compliment del termini d’e-
missió del certificat.#
Article 118#
Objecte de la visita de comprovació#

1. La visita consistirà en comprovar si les
instal·lacions s’ajusten al projecte presentat,
a les determinacions fixades en la llicència
ambiental municipal i, en tot cas, a les des-
crites a l’apartat a) a g) de l’article 102 d’a-
questa ordenança.#

2. En el supòsit que s’hagin de fer proves
per verificar el funcionament de màquines o
d’instal·lacions que afectin al funcionament
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regular de l’activitat, l’Ajuntament haurà de
comunicar al titular de l’activitat la data de
realització de la visita de comprovació amb
cinc dies d’antelació, explicitant la durada i
les mesures que cal que adopti el titular de
l’activitat per dur a terme les proves. Es pro-
curarà que la realització de les proves afectin
el mínim indispensable el funcionament nor-
mal de la instal·lació.#
Article 119#
Termini per efectuar la visita de comprovació#

1. La visita de comprovació s’efectuarà
amb la màxima promptitud i, en tot cas, en
el termini de vint dies a comptar des de la
data en què el peticionari la demani a l’A-
juntament. La visita d’esment s’anunciarà amb
una antelació mínima de dos dies feiners, lle-
vat que s’hagin de fer proves de verificació
que afectin el funcionament normal de l’ac-
tivitat, cas en què serà d’aplicació allò que
estableix l’article anterior.#

2. Si en el termini de tres mesos a comptar
des de la data en què el peticionari sol·licita
a l’Ajuntament la realització de la visita de
comprovació periòdica, aquesta no hagués
estat realitzada per causes no imputables al
titular de l’activitat, s’entendrà que el resultat
de la visita és favorable al funcionament de
l’activitat.#
Article 120#
Taxes i assistència tècnica#

1. L’actuació de control durà implícit el
dret a percebre la taxa que assenyali la corres-
ponent Ordenança fiscal municipal.#

2. En el supòsit que l’Ajuntament no dis-
posi de mitjans personals o tècnics suficients
per dur a terme les visites de comprovació,
podrà encomanar o delegar aquestes actua-
cions al Consell Comarcal o a la Diputació
de Barcelona. L’acord d’encomanar o delegar
la gestió o la competència especificarà la for-
ma de dur a terme l’actuació i la part de la
taxa a percebre per les diferents adminis-
tracions.#
Article 121#
Acta de control#

1. Del resultat de la visita, s’estendrà una
acta de control per triplicat, en la qual es faran
constar les dades que assenyala l’article 132
d’aquesta ordenança. De l’acta, se’n donarà
un exemplar al titular de l’activitat.#

2. Si les instal·lacions ho permeten, es
podran aixecar actes de comprovació parcials,
sigui per sectors, sigui per parts o branques
de l’activitat principal.#
Article 122#
Procés d’avaluació#

1. L’Ajuntament, a la vista del resultat de
la visita de comprovació, practicarà les ana-
lítiques necessàries i elaborarà, a través de la
Ponència tècnica municipal o dels tècnics
municipals competents per raó de la matèria,
la corresponent Proposta de resolució en el
termini màxim de dos mesos.#

2. La proposta de resolució es notificarà
al titular de l’activitat atorgant£-li un termini
de deu dies per formular al·legacions.#

3. L’Alcalde, un cop valorades les al·lega-

cions presentades en el tràmit d’audiència i
la resta d’actuacions practicades a l’expedient,
resoldrà l’acció de control de forma motivada.#

4. La resolució adoptada es notificarà al
titular de l’activitat i es comunicarà al Consell
Comarcal si fos competent per intervenir en
el procés d’atorgament de la llicència, en el
termini màxim de deu dies.#
Article 123#
Abast de la resolució municipal#

1. L’activitat podrà continuar funcionant:#
a) Sense més tràmit, quan l’acció de con-

trol sigui totalment favorable.#
b) Quan es constati que les instal·lacions

no s’ajusten exactament al projecte, a la lli-
cència o al permís atorgat, o que s’han realitzat
modificacions posteriors no substancials, sem-
pre que aquestes variacions siguin accessòries
i que s’hagin adoptat les mesures que es con-
siderin suficients per garantir la protecció de
l’entorn, la seguretat i la salut de les persones
segons els índexs o valors de referència que
assenyali la normativa vigent.#

c) Quan es constati que les instal·lacions
s’ajusten al projecte presentat per la legalit-
zació de l’activitat i que han estat adoptades
totes les mesures imposades en la llicència
ambiental municipal, encara que es comprovi
que aquestes no són suficients per garantir la
protecció de l’entorn segons els índexs o valors
de referència que assenyali la normativa
vigent. En aquest supòsit, la resolució muni-
cipal donarà opció al titular de l’activitat per-
què triï entre adaptar l’activitat als nous reque-
riments o prescripcions en un termini que se
li atorgui, o que l’Ajuntament endegui un nou
procediment de revisió d’ofici de la llicència
ambiental. Si l’interessat no exercita l’opció
en el termini de deu dies s’entendrà que opta
perquè l’Ajuntament practiqui una revisió
anticipada.#

Si escull d’adaptar£-se als nous requeri-
ments, transcorregut el termini atorgat, l’Ajun-
tament realitzarà una nova visita de com-
provació.#

2. L’activitat no podrà continuar funcio-
nant:#

a) Quan es comprovi que les instal·lacions
realitzades varien substancialment de les que
figuraven en el projecte, en la llicència o en
el permís municipals ambientals i que les
mesures adoptades són insuficients o inade-
quades per garantir la protecció de l’entorn,
la seguretat i la salut de les persones segons
els índexs o valors de referència que assenyali
la normativa vigent. En aquest cas, el titular
haurà de paralitzar de forma immediata l’ac-
tivitat.#

b) Quan es comprovi que les instal·lacions
realitzades varien substancialment de les que
figuraven en el projecte o en la llicència, sem-
pre i quan no es sol·liciti la preceptiva llicència
en el termini màxim de dos mesos, encara
que les mesures adoptades siguin suficients
o adequades per garantir la protecció de l’en-
torn, la seguretat i la salut de les persones
segons els índexs o valors de referència que
assenyali la normativa vigent.#

c) En qualsevol cas, si es comprova que

el funcionament de l’activitat afecta de forma
molt greu al medi ambient, la seguretat o la
salut de les persones sempre que, alhora, s’in-
compleixen greument els índexs o valors de
referència que assenyali la normativa vigent.#

3. Quan no es doni cap dels supòsits des-
crits en els apartats anteriors, l’Alcalde valo-
rarà el risc de les insuficiències detectades i
resoldrà el que estimi oportú, amb la deguda
ponderació entre els principis de proporcio-
nalitat i congruència amb els motius i els fins
que justifiquen la potestat i el respecte a la
llibertat individual i d’empresa.#
Article 124#
Termini#

1. Transcorreguts sis mesos a comptar des
de la data de recepció per l’Ajuntament de
la sol·licitud de la visita de comprovació sense
que hagi recaigut resolució, o aquesta no s’ha-
gi notificat al titular de l’activitat, llevat que
l’Ajuntament hagi intentat la notificació, l’ac-
tuació de control s’entendrà favorable al fun-
cionament de l’activitat. Aquest termini que-
darà interromput i podrà ser prorrogat en els
supòsits i forma que regulen els apartats 5 i
6 de l’article 42 de la LPAC.#

2. En el cas que la resolució municipal que
aprovi l’avaluació del control suposi que l’ac-
tivitat s’hagi d’adaptar a nous requeriments o
incorporar mesures correctores, s’haurà d’a-
torgar un termini o terminis per adaptar l’ac-
tivitat als nous requeriments o prescripcions.
Llevat de casos especials, els terminis no
podran ser inferiors a un mes ni superiors a
sis mesos.#
Secció 5a. Control periòdic de les activitats
de l’annex III de la LIIA#
Article 125#
Objecte#

Totes les activitats incloses a l’annex III de
la LIIA resten sotmeses a un control de caràcter
periòdic que es practicarà cada vuit anys
comptats a partir de la data d’atorgament del
permís ambiental municipal o des de la data
de realització del darrer control.#
Article 126#
Contingut del control#

Són objecte de control totes les determi-
nacions fixades en el permís municipal i en
el projecte presentat i, específicament, sobre
els aspectes següents:#

a) Les emissions.#
b) La producció i gestió de residus.#
c) Les mesures i les tècniques de prevenció

i protecció contra incendis i accidents.#
d) Les mesures adoptades per garantir la

salut de les persones.#
e) Les mesures i tècniques d’estalvi ener-

gètic, d’aigua i de matèries primeres.#
f) Les mesures i tècniques de prevenció,

reducció o eliminació de les molèsties que
el funcionament de l’activitat pugui causar al
veïnat.#

L’acció de control ha de permetre garantir
la permanent adequació de les instal·lacions
i activitats als requeriments legals aplicables.#
Article 127#
Tramitació i règim jurídic del control#
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L’acció de control periòdic de les activitats
incloses a l’annex III de la LIIA es realitzaran
pel mateix procediment i amb idèntic abast
que les activitats de control periòdic de l’an-
nex II.2 que regula aquesta ordenança, si bé
amb les especialitats següents:#

a) La periodicitat i el contingut del control
s’ajustaran a allò que disposen els dos articles
anteriors.#

b) La realització de analítiques serà opcio-
nal per l’Ajuntament en funció del resultat de
l’acta de control.#

c) No serà necessari comunicar al Consell
Comarcal la resolució adoptada.#
Article 128#
Activitats innòcues#

1. Les activitats innòcues no es troben sub-
jectes a les revisions i controls periòdics esta-
blerts en aquesta ordenança, sens perjudici
de l’acció de revisió o control que pugui dur
a terme l’Ajuntament en qualsevol moment,
endegada d’ofici o mitjançant denúncia for-
mulada a instància de part perjudicada.#

2. L’acció de control ha de verificar si els
locals o les instal·lacions i les activitats reu-
neixen les condicions de tranquil·litat, salu-
britat, seguretat i d’altres exigides per les nor-
mes i ordenances municipals.#

3. Quan el funcionament d’una activitat
innòcua produeixi molèsties al veïnat o
incompleixi la normativa ambiental o sectorial
de l’activitat, es requerirà al titular perquè l’es-
meni en un termini prudencial i, si no ho fes,
s’incoarà expedient sancionador i s’adoptaran
les mesures de restabliment de la normativa
vulnerada que regula aquesta ordenança.#
Secció 6a. Disposicions comunes per al
control de totes les activitats#
Article 129#
Drets del titular de l’activitat#

El titular o representant de l’activitat té els
drets següents:#

1. Ser present en totes les actuacions i fir-
mar£-ne l’acta. Juntament amb la seva signa-
tura, podrà fer£-hi constar les manifestacions
que cregui oportunes.#

2. Rebre una mostra bessona per fer l’a-
nalítica de contrast, sempre que sigui possible.#

3. Ser informat de les dades tècniques del
mostreig, la metodologia de mesurament, la
identificació del laboratori que ha de dur a
terme l’anàlisi i el sistema analític al qual s’ha
de sotmetre la mostra.#

4. Ser advertit de les apreciacions de risc
ambiental o d’incompliment formal que s’ha-
gin pogut detectar en el moment de realitzar
el control.#
Article 130#
Obligacions del titular de l’activitat#

El titular de l’activitat resta obligat a:#
1. Sotmetre l’activitat als controls regla-

mentaris previstos en aquesta ordenança dins
del termini que correspongui, mitjançant el
concert amb una entitat col·laboradora de
l’Administració per a les activitats incloses a
l’annex I i II.1 de la LIIA o sol·licitant a l’A-
juntament la realització de la visita de com-
provació, per a les activitats incloses a l’annex

II.2 i III de la LIIA.#
2. Facilitar l’accés a les instal·lacions del

personal acreditat pertanyent a l’Administra-
ció amb competències inspectores, a les
Administracions amb competències d’assis-
tència als municipis o de les entitats col·la-
boradores de l’Administració.#

3. Facilitar el muntatge de l’equip i ins-
truments que siguin necessaris per realitzar els
mesuraments, proves, assaigs i comprovacions
necessàries.#

4. Posar a disposició del personal acreditat
de l’Ajuntament, Consell Comarcal, de la
Diputació de Barcelona o de l’entitat col·la-
boradora de l’Administració, segons el cas, la
informació, documentació, equips i elements
que siguin necessaris per dur a terme l’ac-
tuació de control.#

5. Permetre al personal acreditat de l’Ajun-
tament, del Consell Comarcal, de la Diputació
de Barcelona o de l’entitat col·laboradora de
l’Administració, segons el cas, la pressa de
mostres suficients per realitzar les analítiques
i les comprovacions. Cas que el titular de l’ac-
tivitat no permeti l’accés a les seves instal·la-
cions, l’Administració acordarà la seva exe-
cució forçosa i, si escau, sol·licitarà autorit-
zació judicial.#

6. Permetre al personal acreditat de l’Ajun-
tament, del Consell Comarcal, de la Diputació
de Barcelona o de l’entitat col·laborada de
l’Administració, segons el cas, la utilització
dels instruments i aparells que l’empresa uti-
litzi amb fins d’autocontrol.#
Article 131#
Règim de mesura, presa de mostres i anàlisi#

La presa i l’anàlisi de mostres s’han d’a-
justar, en el seu cas, al sistema, les tècniques
i el mètode establerts per a cada agent con-
taminant en la legislació sectorial correspo-
nent.#

Els aparells de mesurament, presa de mos-
tres i anàlisi dels contaminants han de complir
les especificacions tècniques legals establertes
i, la seva contrastació o el calibratge periòdics
d’aquests han de ser fets per laboratoris ofi-
cialment acreditats.#

L’anàlisi de les mostres s’ha de dur a terme
en el termini i la forma compatibles amb les
condicions d’alterabilitat de la mostra.#
Article 132#
Contingut formal de l’acta de control#

L’acta de control ha de tenir el contingut
mínim següent:#

a) Identificació de l’empresa.#
b) Identificació de l’establiment.#
c) Referència a l’autorització, la llicència

ambiental o el permís ambiental municipal,
amb especificació de les determinacions sobre
el control que s’hi contenen .#

d) Identificació, del dia i hora de realitza-
ció i de les persones que efectuen l’actuació
de control i de les que assisteixen en repre-
sentació de l’empresa.#

e) Identificació, en el seu cas, de la rea-
lització de l’últim control realitzat.#

f) Especificació o detall dels aparells de
mesurament i anàlisi que s’empren en l’ac-
tuació de control.#

g) Descripció de totes les actuacions prac-
ticades, amb especificació dels focus emissors
controlats, els resultats de les mesures directes
obtingudes i de les mostres preses que han
de ser objecte d’anàlisi i mesurament poste-
riors, detallant la metodologia i procediment
d’avaluació dels mesuraments i, en el seu cas,
el laboratori que els durà a terme.#

h) Descripció de les modificacions que, en
el seu cas, s’hagin observat en les instal·la-
cions, els processos, les matèries primeres i
els productes respecte al projecte autoritzat.#

i) Incidències que, en el seu cas, s’hagin
produït durant l’actuació de control.#

j) Resum de les manifestacions del titular
de la instal·lació, en el seu cas i, sempre que
ho demani.#

k) Durada de l’actuació i signatura dels
assistents o, identificació d’aquells que s’hagin
negat a signar l’acta.#
Article 133#
Contingut de l’informe#

En base a les actes del control practicat i
dels resultats de les analítiques de les mostres
obtingudes, l’entitat col·laboradora o, en el
seu cas, el personal al servei de l’Adminis-
tració acreditat, ha d’emetre un informe que
valori el compliment de totes i cadascuna de
les determinacions objecte de control.#
CAPÍTOL III#
INSPECCIÓ MUNICIPAL#
Article 134 #
Acció inspectora#

Totes les activitats regulades en aquesta
ordenança queden subjectes a l’acció inspec-
tora de l’Ajuntament, la qual es podrà dur a
terme, en qualsevol moment, sens perjudici
de les accions específiques de revisió i control
periòdic previstes en aquesta ordenança.#
Article 135#
Àmbit d’actuació de la inspecció municipal
de les activitats#

L’actuació de la inspecció municipal, abas-
ta les persones físiques i jurídiques, públiques
o privades dedicades a l’activitat objecte d’ins-
pecció, quan subjectes obligats o responsables
del compliment de les normes en matèria de
les activitats afectades.#
Article 136 #
Col·laboració dels titulars de les activitats#

1. Els titulars de les activitats han de prestar
l’assistència necessària al personal de l’Ajun-
tament o d’altres administracions que la tin-
guin encomanada o delegada degudament
habilitat, que dugui a terme l’actuació inspec-
tora i, facilitar£-li el desenvolupament de les
seves tasques, en especial pel que fa a la reco-
llida de mostres i l’obtenció de la informació
necessària.#

2. En el supòsit que el titular de l’activitat
no permeti l’accés a les seves instal·lacions,
l’Administració acordarà la seva execució for-
çosa i, si escau, sol·licitarà autorització judi-
cial.#

3. Els resultats de les actuacions inspecto-
res tenen valor probatori, sens perjudici d’al-
tres proves que pugui aportar la persona
interessada.#
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Article 137#
Facultats dels inspectors municipals per al
desenvolupament de les seves competències#

En l’exercici de les seves funcions, els ins-
pectors que exerceixen les tasques inspectores
seran considerats agents de l’autoritat i són
autoritzats per:#

1. Accedir, en qualsevol moment i sense
avís previ, als establiments de les empreses
on es desenvolupa l’activitat i romandre£-hi.#

2. Fer£-se acompanyar en les visites d’ins-
pecció pel titular de l’activitat o el seus repre-
sentants i pels perits i tècnics de l’empresa
o establiment o els habilitats oficialment que
estimin necessaris per al millor desenvolupa-
ment de la funció inspectora.#

3. Procedir a practicar qualsevol diligència
d’investigació, examen o prova que consideri
necessària per comprovar que s’observen
correctament les disposicions legals i regla-
mentàries.#

4. Practicar les mesures que resulten del
funcionament de les instal·lacions que inte-
gren l’activitat.#

5. Practicar les preses de mostres dels
agents contaminants que produeix l’activitat.#

6. Assistir amb altres agents de l’autoritat
competent al precinte, al tancament o a la
clausura d’instal·lacions i d’activitats (ja sigui
parcialment o bé en la seva totalitat).#

7. Requerir tota la informació, sol o davant
de testimonis, de l’empresari o del personal
de l’empresa que es jutgi necessària amb la
intenció d’aclarir els fets objecte de la ins-
pecció.#

8. Aixecar acta de les actuacions practi-
cades que s’emetrà, sempre que sigui possible,
davant del titular o representant de l’activitat
afectada.#
Article 138 #
Acreditació, deure de sigil i d’informació als
inspeccionats#

1. Les persones vinculades a l’Administra-
ció que realitzen les tasques inspectores, per
accedir als establiments o instal·lacions on
hagin d’exercir la seva tasca, acreditaran la
seva condició mitjançant un document lliurat
amb aquesta finalitat per l’Administració com-
petent.#

2. Els inspectors estan obligats a guardar
secret sobre els assumptes que coneguin per
raó de la seva funció.#

3. Els inspectors hauran d’observar en l’a-
compliment de les seves obligacions la deguda
cortesia i, hauran de facilitar als inspeccionats
la informació que necessitin per tal de complir
amb la normativa vigent aplicable a les acti-
vitats i instal·lacions objecte de les inspec-
cions.#
Article 139 #
De les funcions del personal auxiliar
d’activitats#

Les funcions inspectores de recolzament,
gestió i col·laboració amb els inspectors
corresponen al personal adscrit a l’Adminis-
tració pública a què s’ha fet menció, sota la
direcció i supervisió tècnica de l’inspector
d’activitats responsable de l’equip al qual esti-
guin adscrits.#

Article 140#
Iniciació de les actuacions de la inspecció
municipal d’activitats#

1. Les actuacions de control i investigació
poden iniciar£-se per:#

a) Ordre superior.#
b) Iniciativa pròpia derivada de la possible

existència d’anomalies i incompliments en el
funcionament de les activitats.#

c) Denúncia pública o de part afectada pel
funcionament de l’activitat.#

2. No es tramitaran les denúncies anòni-
mes; aquelles, la matèria de les quals no
correspongui a la inspecció municipal d’ac-
tivitats; ni les que de forma manifesta apa-
reguin com a no fonamentades. A excepció
de les denúncies anònimes, a la resta de supò-
sits l’Ajuntament dictarà sempre resolució
expressa declarant la inadmissibilitat.#
Article 141#
Modalitats i documentació de l’actuació ins-
pectora#

1. L’actuació de la inspecció municipal es
desenvoluparà: a) mitjançant visita als esta-
bliments, empreses o locals en els quals es
desenvolupin activitats objecte de la present
ordenança, sense necessitat d’avís previ; b)
mitjançant requeriment de compareixença de
la persona que resulti obligada davant el fun-
cionari actuant, aportant la documentació que
s’assenyali en cada cas, o per efectuar els acla-
riments que siguin necessaris; c) en virtut
d’expedient administratiu de qualsevol mena
quan el contingut de la seva actuació permeti
iniciar i finalitzar aquesta. Les visites d’ins-
pecció podran realitzar£-se per una o més per-
sones vinculades a l’Administració i podran
estendre’s durant el temps necessari.#

2. Quan iniciada una visita d’inspecció no
fos possible la seva continuació i finalització
per no haver aportat el titular de l’activitat
o el seu representant els antecedents o docu-
mentació sol·licitats, l’actuació continuarà en
virtut de requeriment per a la seva aportació
en la forma indicada en el paràgraf anterior.
Les comprovacions efectuades en una actua-
ció inspectora tindran el caràcter d’antecedent
per a les successives.#

3. En finalitzar la inspecció, s’emetrà l’acta
corresponent amb les formalitats previstes a
l’article 132 de la present ordenança i es lliu-
rarà una còpia a l’empresa o entitat objecte
d’inspecció.#

4. A la següent visita o comprovació es for-
malitzarà una altra acta on es recolliran les
esmenes que, si escau, s’hagin produït.#

5. En el cas que el titular de l’empresa,
entitat o persona que atengui la inspecció es
negui a signar qualsevol tipus d’acta, el fun-
cionari que exerceixi la tasca inspectora hi
farà constar aquesta circumstància, que en tot
cas autoritzarà amb la seva signatura i, en
deixarà una còpia a l’empresa o a l’entitat
objecte d’inspecció.#
Article 142#
Publicitat#

Els resultats de les inspeccions són a dis-
posició del públic, sense més limitacions que
les establertes sobre el dret d’accés a la infor-

mació en matèria de medi ambient i d’altra
normativa que hi sigui aplicable.#
Article 143#
Règim supletori#

Seran d’aplicació supletòria a les inspec-
cions regulades en el present títol el proce-
diment i les determinacions contingudes en
les seccions 5ª i 6ª del capítol II d’aquest
mateix Títol en tot allò que no s’oposi a la
regulació establerta en aquest Títol.#
TÍTOL IV#
RÈGIM SANCIONADOR#
CAPÍTOL I#
RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS#
Article 144#
Tipificació d’infraccions#

1. Constitueixen infraccions administrati-
ves susceptibles de sanció municipal les
accions i les omissions que contravenen a les
obligacions, deures, càrregues i prohibicions
que estableixen la LIIA, les normes que la
desenvolupen i la present ordenança, en tot
allò que és relacionat amb les competències
i responsabilitats de l’Ajuntament.#

Seran responsables de les infraccions admi-
nistratives i destinataris de les sancions corres-
ponents, les persones físiques i jurídiques que
hagin participat en la comissió del fet infractor.#

2. No obstant la previsió del paràgraf ante-
rior, les conductes tipificades com a infracció
administrativa per les normes esmentades a
l’apartat 1, també podran ser sancionades per
la Corporació municipal en aplicació d’altres
normes sectorials, llevat que s’apreciï identitat
de subjectes, fets i fonaments. En aquest darrer
supòsit, l’Ajuntament aplicarà el règim que
sancioni amb més intensitat, gravetat o seve-
ritat la conducta de què es tracti.#

Les activitats sotmeses al règim d’autorit-
zació ambiental també podran ser objecte de
sancions municipals, per aplicació d’altres
normes sectorials i, en el seu cas, per aplicació
de les ordenances i reglaments municipals,
sempre i quan les accions o omissions sus-
ceptibles de sanció incideixin en altres com-
petències o responsabilitats legals de la Cor-
poració municipal.#

Amb caràcter general, la vulneració de les
condicions imposades en l’autorització
ambiental, en la llicència ambiental i en la
resta de permisos municipals regulats en
aquesta ordenança o directament per la nor-
mativa aplicable, podrà ser sancionada per
l’Ajuntament d’acord amb el que disposi la
legislació sectorial.#

3. En desplegament d’allò que preveu l’a-
partat 1, són infraccions administratives molt
greus objecte de la potestat sancionadora pre-
vista en aquesta ordenança, les accions o les
omissions següents:#

a) Ocultar dades o alterar les aportades a
l’expedient administratiu per a l’obtenció de
les llicències ambientals previstes en aquesta
ordenança.#

b) Ocultar dades o alterar les aportades als
expedients de revisió o modificació de les lli-
cències esmentades a la lletra a).#

c) Falsejar els certificats tècnics que s’han
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de presentar davant l’Ajuntament en els règims
de llicència ambiental i de comunicació o,
en el seu cas, de permís municipal o llicència
d’obertura d’establiments, o per a les modi-
ficacions d’aquestes llicències, permisos o
comunicacions.#

d) Reincidir en infraccions greus.#
4. En desplegament d’allò que preveu el

punt 1, són infraccions administratives greus
objecte de la potestat sancionadora prevista
en aquesta ordenança, les accions o les omis-
sions següents:#

a) Exercir una activitat sotmesa a qualsevol
modalitat de llicència ambiental o dur a terme
un canvi substancial de la mateixa, sense dis-
posar de la llicència ambiental municipal.#

b) Exercir una activitat sotmesa a qualsevol
modalitat de llicència ambiental sense dispo-
sar de la verificació de l’actuació de control
inicial de caràcter general.#

c) Exercir qualsevol altra activitat que es
trobi dins l’àmbit d’aplicació de la present
ordenança, diferent de les previstes a la lletra
a), sense haver obtingut prèviament la llicèn-
cia o el permís municipal procedent d’acord
amb la mateixa o sense haver dut a terme
la comunicació preceptiva prèvia si es trac-
tava, en aquest darrer supòsit, de les activitats
sotmeses a aquest règim.#

d) No efectuar la revisió periòdica de la
llicència ambiental en qualsevol de les seves
modalitats.#

e) No sotmetre l’activitat inclosa en el
règim de llicència ambiental als controls
periòdics preceptius.#

f) Obstaculitzar l’acció de control en rela-
ció a les activitats subjectes a llicència
ambiental.#

g) Transmetre la llicència ambiental sense
comunicar£-ho a l’Ajuntament.#

h) Impedir, retardar o obstaculitzar els
actes d’inspecció ordenats per l’Ajuntament.#

i) No dur a terme les comunicacions pre-
ceptives a l’Ajuntament, exigides per l’auto-
rització ambiental o la llicència ambiental.#

j) Reincidir en faltes lleus.#
5. En aplicació d’allò que disposa l’apartat

1, són infraccions administratives lleus les
accions o les omissions següents:#

a) No comunicar a l’Ajuntament els canvis
que puguin afectar les condicions de les lli-
cències i permisos municipals regulats a la
present ordenança, o les característiques o el
funcionament de l’activitat, abans d’exercir£-la.#

b) Incórrer en demora no justificada en l’a-
portació de documents sol·licitats per l’A-
juntament.#

c) No notificar a l’Ajuntament el canvi de
titularitat de les activitats sotmeses al règim
de comunicació prèvia, permís municipal
alternatiu o llicència d’activitats.#

d) Incórrer en qualsevol altra acció o omis-
sió que infringeixi les determinacions de la
LIIA, de la normativa que la desplegui o com-
plementi o de la present ordenança municipal.#

6. L’Ajuntament podrà instar de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya l’apli-
cació del règim sancionador establert a la LIIA
en tots aquells supòsits en què la sanció de
les infraccions administratives detectades sigui

competència exclusiva de l’Administració
autonòmica. Als presents efectes, l’Ajunta-
ment posarà en coneixement de l’Administra-
ció ambiental de la Generalitat qualsevol
acció o omissió detectada susceptible de ser
tipificada com a tal infracció administrativa.#

En els supòsits a què fa referència el paràgraf
anterior, l’Ajuntament podrà comparèixer en
l’expedient sancionador, fent valer la seva
condició d’interessat, si considera que la
infracció detectada pot incidir en el cercle
d’interessos o competències del municipi.#

7. L’Ajuntament podrà instar de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya la clau-
sura de les activitats sotmeses al règim d’au-
torització ambiental que s’exerceixin sense
aquesta autorització, o sense donar compli-
ment a qualsevol altre requisit legal o regla-
mentari de funcionament. A l’efecte, l’Ajun-
tament també podrà fer valer la seva condició
d’interessat.#

8. En cas que s’iniciïn expedients sancio-
nadors amb motiu d’infraccions relacionades
amb instal·lacions incloses en l’annex II.1 del
RIIA, l’Ajuntament ho posarà en coneixement
de l’Administració de la Generalitat. L’expe-
dient serà tramitat i resolt per l’Administració
que l’hagi incoat en primer lloc.#
CAPÍTOL II#
EXERCICI DE LA POTESTAT SANCIONADORA
MUNICIPAL#
Article 145#
Potestat sancionadora i òrgans competents#

1. Correspon a l’alcalde la potestat d’in-
coar tots els expedients sancionadors i la de
sancionar les infraccions tipificades com a
greus o lleus. Al Ple li correspon de sancionar
les infraccions tipificades com a molt greus
i, en general, totes aquelles que, prescindint
de llur qualificació, puguin ser sancionades
amb multes de més d’un milió de pessetes
o de més de 6.010,12 EUR.#

2. La instrucció de l’expedient podrà
correspondre a:#

a) Funcionaris de l’Ajuntament.#
b) Membres de la Corporació diferents d’a-

quell que, si és el cas, sigui competent per
tal d’imposar la sanció corresponent.#

c) Funcionaris d’altres entitats locals en
funció d’assistència.#

d) Funcionaris de la Generalitat de Cata-
lunya, excepcionalment.#

3. Correspon a l’alcalde exercir o impulsar
les accions previstes als articles 144.6, 144.7
i 147.3 de la present ordenança.#

4. Quan les lleis atribueixin la competèn-
cia per tal d’imposar sancions ambientals o
d’altre ordre a una altra Administració pública
i, alhora, atribueixin a l’Ajuntament compe-
tència per tal d’incoar i instruir l’expedient,
correspondrà a l’Alcalde la formulació de la
Proposta de resolució.#

5. L’alcalde i el Ple podran delegar o des-
concentrar les seves competències en altres
òrgans de la Corporació en els termes i con-
dicions fixats per la normativa de règim local
i, si és el cas, per la normativa bàsica sobre
règim jurídic de les administracions públiques.#

CAPÍTOL III#
SANCIONS, MESURES CAUTELARS I CLAUSURA
D’ACTIVITATS#
Article 146#
Quantia de les sancions#

1. Les infraccions administratives regula-
des per aquesta ordenança poden ser san-
cionades:#

a) Les lleus, amb multes de fins a 901,52
EUR o 150.000 pessetes.#

b) Les greus, amb multes d’entre 901,52
EUR o 150.000 pessetes i 6.010,12 EUR o
1.000.000 de pessetes.#

c) Les molt greus, amb multes d’entre
6.010,12 EUR o 1.000.000 de pessetes i
90.151,82 EUR o 15.000.000 de pessetes.#

2. Sens perjudici d’allò que disposa l’ar-
ticle 147.1 de la present ordenança, quan la
imposició de les sancions que hi són establer-
tes obeeixi a la manca de títol habilitant muni-
cipal per tal de poder exercir l’activitat, a la
manca de comunicació prèvia i preceptiva
quan sigui el cas o a l’incompliment de qual-
sevol altre requisit normatiu necessari per tal
de poder posar en marxa o mantenir en fun-
cionament l’activitat de què es tracti, la impo-
sició de la sanció vindrà acompanyada de l’or-
dre de clausura de l’activitat dictada per l’al-
caldia, la qual es portarà a terme i es mantindrà
fins que els interessats no hagin legalitzat la
situació, si això és possible. Aquesta mesura
específica no tindrà caràcter sancionador i
serà la conseqüència necessària del restabli-
ment de la prohibició legal d’exercir activitats
sense títol habilitant idoni o sense subjectar£-se
als requisits determinats per la llei.#
Article 147#
Mesures cautelars específiques#

1. En el cas de les activitats que s’exer-
ceixin sense disposar de les llicències o per-
misos municipals que siguin preceptius, l’A-
juntament, si constata el risc d’una afecció
greu al medi ambient, la seguretat o la salut
de les persones, pot ordenar, en la tramitació
del procediment sancionador, la suspensió de
l’activitat fins que s’hagi obtingut el títol habi-
litant corresponent. Si el risc constatat es tra-
dueix en un perill imminent, la suspensió cau-
telar de l’activitat podrà ser acordada de forma
immediata i provisional, havent£-se de confir-
mar o aixecar la mesura adoptada un cop
escoltat el titular de l’activitat. Als anteriors
efectes, l’ordre de suspensió, sens perjudici
de ser immediatament executiva, vindrà
acompanyada de l’obertura d’un tràmit d’au-
diència i vista.#

2. La Corporació també podrà imposar
multes coercitives amb la quantia màxima de
100.000 pessetes o 601 EUR, i amb un màxim
de tres de consecutives.#

3. Si es tracta d’una activitat que no disposa
d’autorització ambiental, l’Ajuntament podrà
instar de l’Administració ambiental de la
Generalitat l’adopció de la mesura cautelar
de suspensió. En qualsevol cas, l’Ajuntament
no serà responsable dels danys i perjudicis
que es puguin derivar de la no adopció, per
part de l’Administració ambiental de la Gene-
ralitat, de la mesura cautelar esmentada.#



¢Núm. 131, Annex I / Pàg. 28 2 / 6 / 1999BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA¢

¢#Administració Local#¢

4. Quan la clausura de l’activitat es derivi
d’un expedient autònom no sancionador, la
mesura cautelar de suspensió de la dita acti-
vitat es subjectarà als mateixos tràmits i requi-
sits que es recullen en aquest precepte.#

5. En allò que no és previst en aquest article
seran d’aplicació les regles contingudes a l’ar-
ticle 148 de la present ordenança.#
Article 148#
Execució de mesures cautelars#

1. Un cop incoat l’expedient, l’alcalde
podrà adoptar, de forma motivada, les mesures
cautelars de caràcter provisional que assegurin
l’eficàcia de la resolució final que pugui recau-
re, incloent£-hi les previstes a l’article 147,
apartats 1 i 2 de la present ordenança. En l’a-
dopció d’aquestes mesures es tindran presents
les pautes següents:#

a) L’existència d’elements de judici sufi-
cients que justifiquin la conveniència d’adop-
tar mesures provisionals.#

b) La idoneïtat i proporcionalitat de les
mesures provisionals adoptades envers als fets
i circumstàncies determinants de l’expedient
sancionador.#

c) L’adopció, d’entre totes les mesures idò-
nies possibles, d’aquelles que siguin menys
restrictives de la llibertat o patrimoni dels
afectats.#

d) L’omissió de mesures provisionals que
puguin causar perjudicis de reparació impos-
sible o difícil, així com d’aquelles altres que
portin aparellada la violació de drets emparats
per les lleis.#

2. Les mesures de caràcter provisional
podran consistir en les previstes als apartats
1 i 2 de l’article 147 de la present ordenança
i en la prestació de fiances, així com en la
retirada de productes, substàncies o materials
o, en totes aquelles altres que es prevegin en
normes específiques o respecte de les quals
es posi en relleu llur idoneïtat i proporcio-
nalitat.#

3. Llevat de supòsits d’urgència qualificada
o quan pugui resultar frustrada la seva finalitat,
aquestes mesures, degudament justificades,
s’imposaran prèvia audiència dels interessats
i, seran executades de conformitat amb allò
que disposa el capítol V del títol VI de la LPAC.
En relació a la suspensió d’activitats, caldrà
estar a allò que disposa l’article 147.1 d’a-
questa ordenança.#

4. L’execució de les mesures de caràcter
provisional que, en el seu cas s’adoptin, es
compensarà, sempre que això sigui possible,
amb la sanció imposada.#

5. Les mesures cautelars de caràcter pro-
visional seran susceptibles de les accions i
recursos establerts a l’ordenament jurídic.#

6. Les mesures provisionals podran ser
alçades o modificades durant la tramitació del
procediment, d’ofici o a instància de part, en
virtut de circumstàncies sobrevingudes o que
no hagin pogut ser preses en consideració en
el moment de l’adopció de la mesura pro-
visional de què es tracti.#

7. Les mesures provisionals s’extingiran
amb l’eficàcia de la resolució administrativa
que posi fi al procediment, sens perjudici de
mantenir£-se, si és el cas, la mesura autònoma

consistent en la clausura de les activitats man-
cades de títol habilitant o dels requisits legals
o reglamentaris de funcionament.#

8. Abans de la incoació del procediment
sancionador, l’alcalde, d’ofici o a instància de
part, en els casos d’urgència i per a la pro-
tecció provisional dels interessos implicats,
podrà adoptar les mesures corresponents en
els supòsits establerts a l’article 147, apartats
1 i 2 d’aquesta ordenança, o en altres supòsits
previstos de forma expressa en una norma amb
rang de Llei. Aquestes mesures provisionals
hauran de ser confirmades, modificades o
aixecades a través de la resolució d’incoació
de l’expedient, que haurà de dictar£-se dins
dels quinze dies hàbils següents al de l’adop-
ció de la mesura provisional de què es tracti.
Als efectes del present apartat, serà d’aplicació
el segon incís de l’article 147.1.#

En tot cas, les mesures provisionals a què
fa referència el paràgraf anterior quedaran sen-
se efecte si no s’inicia el procediment en el
termini abans indicat o quan la resolució d’in-
coació no contingui un pronunciament exprés
envers les mateixes.#
CAPÍTOL IV#
RÈGIM JURÍDIC#
Article 149#
Règim jurídic sancionador#

Les sancions establertes en la present dis-
posició general s’imposaran, quan escaigui,
d’acord amb el procediment previst per aques-
ta ordenança, amb subjecció plena a les deter-
minacions del Títol IX de la LPAC i del Capítol
VI del Títol II del ROAS. Serà d’aplicació
supletòria el procediment sancionador de
l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya.#
Article 150#
Col·laboració i responsabilitat de la tramitació#

1. En els termes que estableix l’article 4
de la LPAC, els òrgans i dependències admi-
nistratives de qualsevol de les administracions
públiques, facilitaran a l’instructor la docu-
mentació necessària, així com els mitjans per-
sonals i materials que requereixi el desenvo-
lupament de l’activitat.#

2. L’instructor de l’expedient sancionador
serà responsable de la tramitació del proce-
diment, així com del compliment dels terminis
establerts en la present ordenança i en la resta
de normes d’aplicació.#
Article 151#
Prescripció i caducitat#

1. La prescripció de les infraccions i san-
cions regulades a la present ordenança es regi-
rà per allò que disposa l’article 132 de la
LPAC.#

2. Es produeix la caducitat del procediment
sancionador, amb l’arxiu de les actuacions,
en els supòsits previstos a l’article 117 del
ROAS, sens perjudici, si escau, d’exigir a l’in-
fractor la reposició de la situació per ell alte-
rada al seu estat original, així com la indem-
nització dels danys i perjudicis causats, que
podran ser determinats per l’òrgan competent,
cas en el qual es comunicarà a l’infractor per-
què procedeixi a la seva satisfacció.#

Article 152#
Imposició de sancions#

1. A l’hora de determinar la sanció corres-
ponent, la Corporació garantirà l’adequació
deguda entre la gravetat del fet constitutiu de
la infracció i la sanció aplicada, considerant£-se
especialment, de forma conjunta o separada,
els criteris següents:#

a) El benefici derivat de l’activitat infrac-
tora.#

b) El grau de participació en el fet per títol
diferent al d’autor.#

c) La capacitat econòmica de la persona
infractora.#

d) Els criteris a què fa referència l’article
131.3 de la LPAC.#

2. En l’establiment de les sancions pecu-
niàries previstes en aquesta ordenança, l’A-
juntament procurarà que la comissió de les
infraccions no resulti més beneficiosa per a
l’infractor que el compliment de les normes
infringides.#

3. Quan de la comissió d’una infracció se’n
derivi necessàriament la comissió d’una altra
o altres, s’imposarà únicament la sanció més
elevada de totes les que siguin susceptibles
d’aplicació.#
Article 153#
Apreciació de delicte o falta#

1. En cap cas podran sancionar£-se fets que
ho hagin estat prèviament en seu penal o
administrativa en aquells supòsits en què s’a-
preciï identitat del subjecte, dels fets i dels
fonaments de la sanció imposada. Existirà
identitat de fonaments quan aquests siguin els
interessos públics protegits pels diferents
règims sancionadors. En aplicació d’aquest
principi, l’administració municipal s’atindrà a
les regles següents:#

a) Si al llarg de la tramitació del proce-
diment sancionador s’apreciés que determi-
nats fets poden ser constitutius de delicte o
falta penal, l’instructor ho notificarà immedia-
tament a l’alcalde, el qual passarà el tant de
culpa al Ministeri Fiscal.#

b) Si com a conseqüència de l’actuació
prevista a la regla anterior, l’autoritat judicial
incoa el procediment penal que correspongui
i s’aprecia una identitat de subjecte, de fets
i de fonaments amb el procediment sancio-
nador que es tramita a l’Ajuntament, aquest
darrer serà immediatament suspès fins que hi
hagi un pronunciament definitiu de la juris-
dicció penal. No obstant, es podran mantenir
les mesures cautelars adoptades i se’n podran
adoptar de noves, si això fos necessari, comu-
nicant tant les unes com les altres a l’autoritat
judicial que instrueixi el procediment penal.#

c) També es suspendrà la tramitació del
procediment sancionador si es té noticia de
l’existència d’un procediment penal on s’a-
preciï identitat de subjecte, de fets i de fona-
ments, prèvia la comprovació d’aquesta exis-
tència.#

d) En el cas que es dicti una resolució judi-
cial ferma que apreciï l’existència de delicte
o falta, sempre que hi hagi identitat de sub-
jecte, de fets i de fonaments, l’instructor pro-
posarà i l’Alcalde resoldrà el sobreseïment de
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l’expedient sancionador.#
e) En qualsevol cas, els fets declarats pro-

vats per una resolució judicial ferma vinculen
als òrgans municipals respecte dels procedi-
ments sancionadors que tramitin.#

f) Quan en una infracció s’apreciï identitat
de subjecte, de fets i de fonaments, ja hagi
estat objecte de sanció administrativa ferma,
l’instructor proposarà i l’alcalde resoldrà el
sobreseïment de l’expedient sancionador tra-
mitat per l’Ajuntament.#

g) Si en qualsevol moment de la tramitació
de l’expedient es té notícia que s’està tramitant
un altre expedient sancionador administratiu
per infraccions en les quals s’aprecia identitat
de subjecte, de fets i de fonaments, l’instructor
proposarà a l’alcalde l’adopció de les actua-
cions que pertoquin per als supòsits de con-
flictes de competències.#

h) Quan la tramitació del procediment es
paralitzi com a conseqüència de l’examen dels
fets per l’òrgan judicial o per una altra Admi-
nistració pública, quedarà també en suspens
el termini de caducitat del propi expedient
sancionador.#

i) També l’òrgan competent podrà ajornar
la resolució del procediment si resulta acre-
ditada la tramitació d’un procediment pels
mateixos fets davant els òrgans comunitaris
europeus. La suspensió s’aixecarà quan
aquells hagin dictat resolució ferma.#

j) Si els òrgans comunitaris haguessin
imposat una sanció, caldrà que l’òrgan com-
petent per resoldre la tingui en compte a efec-
tes de graduar la que, en el seu cas, s’hagi
d’imposar, podent compensar£-la, sens perju-
dici de declarar la comissió de la infracció.#

2. El sobreseïment i l’arxiu de les actua-
cions per les causes enumerades anteriorment,
no impedirà l’adopció de l’ordre de clausura
de l’activitat si es dóna algun dels supòsits
establerts a l’article 146.2 d’aquesta orde-
nança.#
CAPÍTOL V#
PROCEDIMENT SANCIONADOR ORDINARI#
Secció 1a. Iniciació del procediment#
Article 154#
Formes d’iniciació#

El procediment sancionador s’iniciarà per
resolució de l’alcalde, bé sigui d’ofici o com
a conseqüència d’una petició raonada d’altres
òrgans o administracions o, per denúncia pre-
sentada per qualsevol persona.#
Article 155#
Període d’informació prèvia#

L’alcalde podrà disposar prèviament l’ober-
tura d’un període d’informació prèvia, per tal
d’esbrinar la realitat i l’abast dels fets denun-
ciats i la determinació de les persones que
apareguin com a presumptes responsables.#
Article 156#
Presa de mostres#

Si hi ha presa de mostres, les diligències
adreçades a l’esbrinament dels fets finalitzen
després que s’hagi practicat l’anàlisi inicial.
La sol·licitud de la pràctica d’anàlisi contra-
dictòria, com també, si escau, l’acord pel qual
es decideix la pràctica d’anàlisi diriment,

determina la suspensió dels terminis de cadu-
citat fins al moment en què l’Ajuntament té
coneixement dels resultats; tot això sens per-
judici del que preveu aquesta ordenança en
seu de revisió i control periòdic.#
Article 157#
Iniciació#

1. La resolució d’iniciació de l’expedient
sancionador es formalitzarà amb el contingut
mínim següent:#

a) Identificació de la persona o persones
presumptament responsables.#

b) Exposició succinta dels fets que motiven
la incoació del procediment, la seva possible
qualificació i les sancions que puguin corres-
pondre, sens perjudici del que resulti de la
instrucció.#

c) Identificació de l’instructor del procedi-
ment i, si escau, del secretari, amb indicació
expressa del seu règim de recusació.#

d) Mesures de caràcter provisional que
s’estableixin, si escau, sens perjudici de les
que puguin adoptar£-se al llarg del mateix.#

e) Ratificació, modificació o supressió de
les mesures cautelars que s’hagin pogut adop-
tar abans d’incoar el procediment.#

f) Termini màxim de què disposa l’Ajun-
tament per tal de resoldre l’expedient i prac-
ticar la corresponent notificació, amb assen-
yalament dels efectes legals que pot tenir el
transcurs d’aquest termini sense que la Cor-
poració hagi notificat a l’inculpat la resolució
adoptada.#

2. La iniciació de l’expedient sancionador
es comunicarà a l’instructor, amb trasllat de
les actuacions que existeixen al respecte i serà
notificada en forma als interessats, a l’inculpat
i al denunciant, si és el cas.#
Secció 2a. Instrucció del procediment#
Article 158#
Instrucció i plec de càrrecs#

1. L’instructor practicarà d’ofici totes les
actuacions que consideri necessàries per a la
determinació dels fets produïts i dels seus res-
ponsables i, formularà a la vista de les actua-
cions practicades, el corresponent plec de
càrrecs.#

2. Quan de les actuacions practicades
resulti la presumpta comissió d’altres infrac-
cions no incloses en els fets que serviren de
base per a la resolució d’incoació de l’expe-
dient o, la presumpta responsabilitat de per-
sones diferents d’aquelles contra les quals s’a-
dreça inicialment l’expedient sancionador,
l’instructor ho comunicarà a l’òrgan que l’in-
coà, el qual resoldrà el que pertoqui.#

3. En qualsevol moment del procediment,
abans de la formulació de la proposta de reso-
lució, l’instructor pot proposar a l’alcalde i,
aquest decidir per pròpia iniciativa, l’adopció
de mesures provisionals, així com l’ampliació
o l’aixecament de les adoptades prèviament.#

4. El plec de càrrecs, que serà individua-
litzat per a cada persona a la qual s’imputi
la comissió d’una o diverses infraccions, con-
tindrà les determinacions següents:#

a) Persona o entitat contra la qual s’adreça.#
b) Fets imputats.#
c) Infracció o infraccions de les quals els

fets puguin ser constitutius, amb indicació de
les normes que les tipifiquen.#

d) Sancions que són aplicables a les infrac-
cions indicades.#

e) Autoritat competent per imposar les san-
cions, amb indicació de la norma que li atri-
bueix la competència.#

f) Indicació i valoració, si escau, dels danys
i perjudicis ocasionats.#

5. Si de les actuacions practicades resulta
acreditada la inexistència d’infracció o de res-
ponsabilitat, l’instructor proposarà a l’alcalde
l’arxiu de les actuacions per sobreseïment.
Quan la inexistència de responsabilitat afecti
només a alguna o algunes de les diverses per-
sones contra les quals s’adreça el procedi-
ment, el sobreseïment es disposarà només res-
pecte d’elles, continuant el procediment en
quant a la resta.#

6. La resolució per la qual es disposi el
sobreseïment es notificarà a tots els interessats
en el procediment i al denunciant.#

7. El plec de càrrecs es notificarà als inte-
ressats, concedint£-los un termini no inferior
a deu dies ni superior a quinze, comptadors
des de l’endemà d’haver rebut la notificació,
per tal que presentin les al·legacions, docu-
ments i justificants i proposin, alhora, les pro-
ves de què es pretenguin valer.#

Per a la defensa dels seus drets i interessos
legítims i, a càrrec dels propis interessats,
aquests podran actuar assessorats de qui con-
siderin convenient.#

8. Sens perjudici d’allò que disposen els
apartats anteriors, quan sigui el cas, l’instructor
s’haurà de pronunciar sobre la procedència
de dictar, amb caràcter autònom, l’ordre de
clausura en relació a les activitats mancades
de títol habilitant o de les condicions i requisits
necessaris per a funcionar.#
Article 159#
Renúncia de l’infractor#

1. Si l’inculpat reconeix voluntàriament la
seva responsabilitat, es podrà resoldre el pro-
cediment amb la imposició de la sanció que
correspongui.#

2. El pagament voluntari per part de l’in-
culpat, en qualsevol moment anterior a la reso-
lució, podrà implicar, igualment, la finalitza-
ció del procediment, sens perjudici de la pos-
sibilitat d’interposar els recursos que siguin
procedents. En ambdós casos, s’imposarà a
l’infractor la sanció que correspongui en el
seu grau mínim, llevat del supòsit que el com-
pliment de la sanció resultés més beneficiós
per a l’infractor que el compliment de la nor-
ma infringida, supòsit en què no serà operativa
la regla anterior.#
Article 160#
Pràctica de la prova#

1. L’instructor resoldrà sobre l’admissió de
les proves proposades per l’interessat i orde-
narà la pràctica de les que consideri proce-
dents, les despeses de les quals seran sufra-
gades per qui les proposi.#

2. L’instructor només podrà declarar
improcedents aquelles proves que, per la seva
relació amb els fets, no puguin alterar la reso-
lució final a favor del presumpte responsable.
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La declaració d’improcedència de la prova
haurà de ser motivada.#
Article 161#
Proposta de resolució#

1. Un cop transcorregut el termini previst
a l’article 158.7 anterior i practicades, si escau,
les proves que corresponguin, l’instructor for-
mularà la Proposta de resolució que, en tot
cas, contindrà:#

a) Un resum de les actuacions practicades,
amb indicació de les mesures provisionals que
s’hagin adoptat.#

b) Els fets que resultin provats amb la valo-
ració de les proves practicades.#

c) La infracció o infraccions de les quals
els fets siguin constitutius, amb indicació de
la norma jurídica que les tipifica.#

d) La persona o persones responsables de
cadascuna de les infraccions.#

e) La sanció o sancions concretes que l’ins-
tructor proposa en relació a cadascuna de les
infraccions i responsables amb indicació del
precepte jurídic que les estableix.#

f) Si escau, la declaració dels danys i per-
judicis produïts i les disposicions necessàries
en ordre a la seva reparació.#

2. En els apartats que corresponguin dintre
dels anteriors es farà menció de les al·lega-
cions formulades pels interessats i la valoració
al parer de l’instructor.#

3. Alternativament a la proposta de reso-
lució, en el cas que s’apreciïn en aquest
moment procedimental les circumstàncies a
què es refereix l’article 158.5, l’instructor ele-
varà a l’alcalde la proposta de sobreseïment.#

4. La proposta de resolució, sigui quin sigui
el seu contingut, vindrà acompanyada, quan
sigui el cas, del pronunciament autònom a
què fa referència l’article 164.8 de l’orde-
nança.#
Article 162#
Tràmit d’audiència i elevació de la proposta
de resolució#

1. La proposta de resolució es notificarà
als interessats, concedint£-los un termini de deu
dies hàbils, comptadors des de l’endemà d’ha-
ver rebut la notificació, per tal que puguin
formular davant l’instructor de l’expedient les
al·legacions que considerin pertinents.#

2. Un cop finalitzat l’anterior termini, l’ins-
tructor elevarà l’expedient, amb la proposta
de resolució i les al·legacions formulades, a
l’òrgan competent per resoldre.#
Secció 3a. Resolució del procediment#
Article 163#
Resolució#

1. L’òrgan competent dictarà la resolució
que correspongui, que serà motivada i deci-
dirà sobre totes les qüestions que plantegin
els interessats i les que derivin de l’expedient.#

2. La resolució no es podrà basar en fets
diferents dels fixats a la proposta de resolució,
sens perjudici que s’efectuï una valoració jurí-
dica diferent.#

3. La resolució inclourà, en tot cas, les
determinacions següents:#

a) Els fets comesos.#
b) La persona o persones responsables.#

c) Valoració de les proves practicades.#
d) Les infraccions comeses.#
e) Les sancions concretes que s’imposen o

la declaració de no existència d’infracció o
responsabilitat.#

f) Si escau, les disposicions pertinents sobre
l’exigència de reposició de la situació alterada
i sobre el rescabalament dels danys i perjudicis
a la Corporació, amb determinació del seu
import. En el cas que l’infractor hagi causat
danys o perjudicis a un tercer, la resolució
es limitarà a indicar al particular la jurisdicció
oportuna per accionar.#

g) La data o el termini de compliment de
la sanció i, en el seu cas, el termini de repo-
sició de la situació alterada o de la satisfacció
del rescabalament dels danys i perjudicis.#

4. Quan escaigui, la resolució vindrà
acompanyada de l’ordre de clausura de l’ac-
tivitat.#

5. La resolució serà notificada als interes-
sats amb la indicació que finalitza la via admi-
nistrativa i que contra ella procedirà:#

a) Amb caràcter preceptiu, el recurs de
reposició previst a l’article 14.2 de la LRHL,
sempre i quan l’expedient hagi finalitzat amb
la imposició d’una multa. Contra la desesti-
mació expressa o presumpta d’aquest recurs
hi cabrà recurs contenciós administratiu.#

b) En la resta de supòsits, recurs contenciós
administratiu directe, sens perjudici de poder
interposar prèviament i de forma potestativa
recurs de reposició en els termes i condicions
dels articles 107, 110, 111, 116, 117 i con-
cordants de la LPAC.#

6. Sens perjudici d’allò que disposa l’apar-
tat anterior, si la resolució ha estat dictada
en virtut d’una desconcentració de competèn-
cies, contra la mateixa hi cabrà recurs d’al-
çada, que serà resolt per l’òrgan municipal
competent, prescindint de quin pugui ser el
contingut de la resolució recorreguda. Contra
la resolució del recurs d’alçada no hi cabrà
cap altre recurs en via administrativa llevat
del de revisió.#
Article 164#
Efectes de la resolució#

Llevat que no exhaureixi la administrativa,
la resolució serà immediatament executiva, un
cop notificada, sens perjudici que s’acordi la
suspensió, quan escaigui.#
CAPÍTOL VI#
PROCEDIMENT ABREUJAT#
Article 165#
Instrucció del procediment#

1. En el supòsit que l’alcalde consideri que
existeixen elements de judici suficients per
considerar que a la presumpta infracció li
correspondrà una sanció inferior a 100.000
pessetes o 601 EUR, per instruir l’expedient
sancionador es podrà seguir el procediment
abreujat regulat en aquest capítol.#

2. L’acord d’iniciació ha de reunir els
requisits previstos a l’article 157.1 d’aquesta
ordenança i ha d’advertir del caràcter simpli-
ficat del procediment. Aquest acord es noti-
ficarà als inculpats amb la indicació que dis-
posen d’un termini de deu dies per aportar
quantes al·legacions, documents o informa-

cions estimin convenients i, alhora, per pro-
posar prova i concretar els mitjans de què es
pretenguin valer als dits efectes.#

3. L’instructor practicarà d’ofici totes les
actuacions que consideri necessàries per a la
determinació dels fets i la identificació de les
persones responsables. Si com a conseqüència
de la instrucció del procediment resulta modi-
ficada la determinació inicial dels fets, de la
seva possible qualificació, de les sancions
imposables o de les responsabilitats suscep-
tibles de sanció, es notificarà a l’inculpat o
inculpats en la Proposta de resolució.#

4. Rebudes les al·legacions o transcorregut
el termini assenyalat a l’apartat 2 d’aquest arti-
cle, l’òrgan instructor resoldrà sobre l’obertura
del període de prova i practicarà les que estimi
escaients, ajustant£-se a allò que disposa l’ar-
ticle 137, apartat quart, de la LPAC.#

5. Instruït el procediment i practicades, si
escau, les proves que correspongui, l’instruc-
tor formularà la proposta de resolució, que
haurà de contenir les determinacions establer-
tes a l’article 161 d’aquesta ordenança. #

6. La proposta de resolució es notificarà
als interessats atorgant£-los un termini de deu
dies hàbils per tal que puguin formular davant
l’instructor de l’expedient les al·legacions que
considerin pertinents.#

Es podrà prescindir del tràmit d’audiència
quan no figurin en el procediment ni siguin
tinguts en consideració altres fets ni altres al·le-
gacions ni proves que les adduïdes pels
interessats.#
Article 166#
Resolució del procediment abreujat i règim
supletori#

1. Finalitzat el termini a què es refereix l’ar-
ticle anterior, l’instructor elevarà l’expedient,
amb la proposta de resolució i les al·legacions
formulades, a l’Alcaldia per a la seva reso-
lució. El procediment haurà de resoldre’s en
el termini màxim de quatre mesos des que
es va iniciar. #

2. El contingut de la resolució i els seus
efectes s’ajustaran a allò que estableixen els
articles 163 i 164 d’aquesta ordenança.#

3. En allò que no és previst en aquest capí-
tol seran d’aplicació les regles del procedi-
ment ordinari que no siguin incompatibles o
entrin en contradicció amb les especialitats
del procediment abreujat.#
CAPÍTOL VII#
ALTRES FORMES DE FINALITZACIÓ DEL
PROCEDIMENT#
Article 167#
Acabament per sobreseïment#

1. A més de mitjançant resolució sancio-
nadora, l’expedient pot acabar també per reso-
lució que disposi l’arxiu o sobreseïment, en
els casos següents:#

a) Quan resulti acreditada la inexistència
dels fets o de la infracció. #

b) En cas d’inexistència de responsabilitat.#
c) Quan hagi prescrit la infracció.#
d) Quan hagi caducat l’expedient.#
e) En la resta de supòsits recollits expres-

sament en aquesta ordenança.#
2. S’entendrà que l’expedient ha caducat
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quan transcorri el termini de resolució del pro-
cediment fixat per aquesta ordenança sense
que hagi estat dictada i notificada resolució
expressa, sempre que això no sigui per causa
imputable a l’interessat o per suspensió del
procediment en els supòsits establerts en
aquesta ordenança o en les lleis.#

3. La declaració de caducitat de l’expe-
dient no impedirà la incoació d’un nou expe-
dient sancionador, sempre i quan no hagi ope-
rat la prescripció de la infracció.#

4. En defecte de previsió normativa de rang
superior, el termini per dictar i notificar la reso-
lució expressa serà de sis mesos comptadors
des de la data d’incoació, o de quatre mesos
en el procediment abreujat.#

5. El sobreseïment o arxiu de l’expedient
no impedirà, si és el cas, l’adopció de la mesu-
ra de clausura de l’activitat a què fa referència
l’article 146.2 de l’ordenança en base al
mateix expedient, o, si escau, a través d’un
expedient autònom.#
DISPOSICIONS ADDICIONALS#
Primera#
Modificació dels preceptes de l’ordenança i
de les referències que fa als annexos de la
LIIA, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors#

1. Els preceptes d’aquesta ordenança que,
per raons sistemàtiques, reprodueixin aspectes
de la legislació estatal i autonòmica, i aquells
en què es facin remissions a preceptes d’a-
questa, s’entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit
i abast, en el moment en què es produeixi
la modificació dels preceptes legals i regla-
mentaris de què porten causa. #

2. Les adaptacions, ampliacions o modi-
ficacions dels annexos de la LIIA que es portin
a terme per via legal o reglamentària es con-
sideraran, a tots els efectes, automàticament
incorporades al contingut de la present orde-
nança i, així mateix, al contingut i àmbit d’a-
plicació dels annexos a què aquesta es remet
o fa referència. Aquesta previsió s’entén refe-
rida en tot cas als annexos I, II.1, II.2 i III
del RIIA.#

3. També s’hauran de considerar incorpo-
rades a la present ordenança les disposicions
o prescripcions derivades de la reglamentació
que dicti la Generalitat de Catalunya en des-
plegament de la LIIA, incloent£-hi les normes,
criteris o directrius formalitzades a través d’an-
nexos o nomenclàtors. Aquesta previsió s’en-
tén referida, com a mínim, a tots els annexos
i nomenclàtors aprovats pel RIIA.#
Segona#
Règims d’inspecció i sanció#

Els règims d’inspecció i sanció regulats en
aquesta ordenança s’apliquen sens perjudici
dels establerts per altres normes sectorials.#
Tercera#
Aplicació supletòria del Reglament d’activitats
molestes, insalubres, nocives i perilloses#

1. Sens perjudici d’allò que preveuen les
disposicions transitòries, no seran directament
aplicable el RAM i les normes estatals que
el despleguen i complementen. Tanmateix,

totes aquestes disposicions podran ser objecte
d’aplicació supletòria si es produeixen llacu-
nes que no poden ser integrades emprant les
fonts de l’ordenament jurídic europeu o de
Catalunya.#

2. A aquests efectes, s’entendrà que les
activitats classificades a les quals es refereix
el RAM, són les activitats classificades a què
fa referència aquesta ordenança.#

3. Sens perjudici del punt 1, mentrestant
no s’hagi completat l’ordenació establerta per
la LIIA en relació a les facultats municipals
derivades dels procediments de revisió, con-
trol i inspecció, l’Ajuntament, en tot allò que
no sigui previst en altres preceptes d’aquesta
ordenança, podrà exercir, per afegitó, les
potestats i atribucions a què fan referència els
articles 6, 10, i 34 a 41 del RAM, el contingut
dels quals s’adopta com a part integrant de
la present disposició general, excepció feta
d’aquelles prescripcions que puguin resultar
manifestament incompatibles amb la LIIA i les
normes que la despleguin. Als presents efectes,
les multes coercitives a què fa referència la
lletra a) de l’article 38 del RAM, s’imposaran
dins dels límits quantitatius establerts per l’ar-
ticle 53.2 de la LIIA i 147.2 de la present
ordenança.#

4. Cap de les mesures coercitives o de res-
tabliment de la legalitat infringida, previstes
a l’article 38 del RAM, tindrà caràcter san-
cionador.#
Quarta#
Cooperació i assistència externa a les tasques
i responsabilitats municipals#

1. Quan en seu de control i inspecció l’A-
juntament no disposi dels mitjans tècnics sufi-
cients per tal de valorar la incidència ambien-
tal de les activitats, podrà encomanar o delegar
aquestes actuacions al Consell Comarcal o a
la Diputació de Barcelona, d’acord amb el
que estableix la normativa de règim local i,
subsidiàriament, a la Generalitat. #

2. L’Ajuntament podrà instar de l’òrgan
ambiental competent de la Generalitat de
Catalunya l’atribució, a la corporació muni-
cipal, de la competència per tal d’emetre l’in-
forme a què fa referència l’article 29.2 de la
LIIA.#
Cinquena#
Autorització municipal per a la prestació de
serveis funeraris#

1. Les persones físiques i jurídiques que
vulguin prestar serveis funeraris hauran d’ob-
tenir una llicència municipal específica d’ac-
tivitats funeràries que integrarà, almenys, en
un únic acte, la llicència ambiental i l’auto-
rització o llicència per a la prestació de serveis
funeraris en el municipi.#

2. Si les activitats funeràries comporten la
instal·lació de forn crematori de restes huma-
nes o cadàvers, la llicència, en la seva vessant
ambiental, restarà sotmesa a l’informe precep-
tiu de l’òrgan ambiental competent de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya. En
cas contrari, la llicència restarà subjecte al
règim previst per a les activitats de l’annex
II.2 de la LIIA.#

3. Les referències que conté l’ordenança

municipal de serveis funeraris a la normativa
reguladora o al règim jurídic de les activitats
classificades com a molestes, insalubres, noci-
ves i perilloses, s’entendran fetes al règim jurí-
dic dimanant de la LIIA. En aquest mateix sen-
tit, la ”llicència d’obertura” regulada a l’or-
denança municipal de serveis funeraris inte-
grarà les actuacions municipals de control ini-
cial de caràcter ambiental previstes en la pre-
sent ordenança.#

4. Sens perjudici del que disposen els apar-
tats anteriors, es manté la vigència plena de
l’ordenança municipal de serveis funeraris
aprovada definitivament per aquest Ajunta-
ment en sessió plenària de .... de ......... de
199... (BOP núm. ..., de ..... de ......... de
199....).#
Sisena#
Creació de la ponència tècnica municipal#

1. S’institueix un òrgan administratiu muni-
cipal, de caràcter col·legiat, denominat ”po-
nència tècnica municipal”.#

2. La ponència tècnica municipal serà l’òr-
gan competent per tal de dur a terme l’ava-
luació corresponent i per tal d’emetre, quan
escaigui, els informes de qualificació que
siguin de competència municipal, previs o
derivats de qualsevol acte d’autorització, revi-
sió, control o inspecció de les activitats inclo-
ses dins l’àmbit d’aplicació de la present orde-
nança. Llevat que el president de la ponència
tècnica no disposi altrament, no serà compe-
tència d’aquest òrgan emetre els informes que
la present ordenança o qualsevol altra norma
jurídica assignen a òrgans municipals uniper-
sonals o a tècnics o facultatius individualitzats.#

3. La ponència tècnica municipal serà pre-
sidida per l’Alcalde o pel Regidor que aquest
designi, i integraran l’òrgan els vocals
següents:#

£—Un arquitecte superior.#
£—Un arquitecte tècnic o aparellador, si

s’escau.#
£—Un enginyer superior.#
£—Un enginyer tècnic o equivalent, si

s’escau.#
£—I com a membres nats: El cap local de

sanitat, o subsidiàriament un metge de l’àrea
bàsica de salut; el farmacèutic titular; i el vete-
rinari titular.#

Actuarà com a Secretari de la ponència tèc-
nica el Secretari de la Corporació o, per dele-
gació d’aquest, un altre funcionari municipal
designat per l’Alcaldia a proposta del primer.#

Llevat dels membres nats de la ponència,
la resta seran designats per l’Alcaldia d’entre
el personal o professionals que prestin o rea-
litzin serveis per a la Corporació. També
recaurà en l’Alcaldia la designació dels mem-
bres nats en aquelles categories en què exis-
teixi més d’un integrant. #

Els informes jurídics que s’escaiguin podran
ser emesos de forma separada, o en el sí de
la pròpia ponència tècnica.#

4. La ponència tècnica municipal es podrà
reunir i actuar sense la participació d’aquells
dels seus vocals la especialitat dels quals pugui
ser suplida per la d’un altre vocal, o no tingui
relació amb la naturalesa o característiques
de l’activitat de què es tracti. #
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5. Si es dóna el cas, les funcions de la
ponència tècnica municipal seran assumides
per l’òrgan ambiental municipal que es pugui
crear £–prèvia l’autorització de l’òrgan ambien-
tal competent de l’Administració de la Gene-
ralitat£–, a l’empara del tercer incís, del punt
2, de l’article 29 de la LIIA.#
Setena#
Definicions#

En la interpretació i aplicació de la present
ordenança es tindran presents les definicions
contingudes a les disposicions següents:#

£—Article 2 de la Directiva 96/61/CE, del
Consejo, de 24 de setembre de 1996.#

£—Article 4 de la LIIA.#
£—Article 5 del RIIA.#

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES#
Primera#
Activitats autoritzades abans de l’entrada en
vigor de la LIIA#

1. Les activitats autoritzades per l’Ajunta-
ment abans del 30 de juny de 1999, compreses
en l’annex I de la LIIA o de les disposicions
autonòmiques que el modifiquin, han de sol·li-
citar la corresponent autorització ambiental
de l’Administració de la Generalitat abans de
l’1 de gener del 2007. També l’han de sol·li-
citar si abans d’aquest termini duen a terme
un canvi substancial de l’activitat. La sol·li-
citud formulada pels interessats anirà acom-
panyada d’una avaluació ambiental verificada
per una institució o entitat degudament acre-
ditada i es sotmetrà als tràmits del procediment
de revisió periòdica. L’avaluació ambiental es
pot substituir per l’última acta del control
periòdic realitzat a l’activitat, sempre que s’ha-
gi dut a terme amb l’antelació màxima de sis
mesos a la data de presentació de la sol·licitud.#

2. Les activitats autoritzades per l’Ajunta-
ment abans del 30 de juny de 1999, compreses
en l’annex II de la LIIA o de les disposicions
autonòmiques que el modifiquin, han de sol·li-
citar la corresponent llicència ambiental abans
de l’1 de gener del 2004. La sol·licitud for-
mulada pels interessats també anirà acompan-
yada d’una avaluació ambiental, verificada
per una institució o entitat degudament acre-
ditada o habilitada i es sotmetrà als tràmits
del procediment de revisió periòdica. L’ava-
luació ambiental es podrà substituir per l’úl-
tima acta del control periòdic realitzat a l’ac-
tivitat, sempre que s’hagi realitzat amb l’an-
telació màxima de sis mesos a la data de pre-
sentació de la sol·licitud.#

3. Les activitats autoritzades per l’Ajunta-
ment abans del 30 de juny de 1999, que la
present ordenança subjecta a permís muni-
cipal previ, l’hauran de sol·licitar abans de
l’1 de gener del 2004. Les que queden sot-
meses al règim de comunicació prèvia hauran
d’adaptar£-se a les previsions d’aquesta orde-
nança amb motiu de qualsevol canvi subs-
tancial en l’activitat o, com a molt tard, amb
motiu del primer acte de control o verificació
tècnica ambiental que es porti a terme.#

4. Les previsions contingudes en els punts
1, 2 i 3 anteriors, també seran d’aplicació a
les activitats autoritzades amb posterioritat al
29 de juny de 1999, d’acord amb el règim

jurídic que la LIIA ve a substituir, per aplicació
del punt 1 de la Disposició Transitòria Tercera
d’aquesta ordenança.#

5. Excepció feta dels supòsits a què fa refe-
rència el punt 4 anterior, les noves activitats
compreses en els annexos I i II de la LIIA o
de les disposicions autonòmiques que els
modifiquin, que es vulguin posar en funcio-
nament amb efectes de 30 de juny de 1999
en endavant, hauran d’obtenir prèviament la
corresponent autorització o llicència ambien-
tals. Aquesta previsió també serà d’aplicació
en el cas de les noves activitats que la present
ordenança subjecta a permís municipal previ.
Pel que fa a les noves activitats sotmeses úni-
cament al règim de comunicació prèvia,
l’exercici efectiu de les mateixes restarà supe-
ditat a la verificació de la dita comunicació.#

6. Fins que no es produeixin les circums-
tàncies o arribin les dates límit indicades als
respectius punts d’aquesta Disposició Transi-
tòria, les activitats esmentades als apartats 1,
2, 3 i 4, se seguiran regint per la normativa
sobre activitats molestes, insalubres, nocives
i perilloses o, si és el cas, per la normativa
sobre activitats innòcues substituïda per la
LIIA.#
Segona#
Activitats existents mancades de títol habilitant#

1. 1.1. Les activitats existents a l’entrada
en vigor de la LIIA compreses als annexos I
i II de dita Llei o de les disposicions auto-
nòmiques que els modifiquin, quan no dis-
posin de les autoritzacions o llicències pre-
ceptives exigibles d’acord amb la legislació
ambiental o d’activitats molestes, insalubres,
nocives i perilloses que la LIIA ve a substituir,
hauran de sol·licitar la corresponent autorit-
zació o llicència ambiental, segons el cas,
abans de l’1 de juliol de l’any 2000, presen-
tant, als dits efectes, una avaluació ambiental
en els termes que preveuen la LIIA, les dis-
posicions transitòries 2 i 3 del RIIA i aquesta
ordenança. L’avaluació ambiental podrà subs-
tituir el projecte i la memòria.#

1.2. En la sol·licitud d’autorització o de lli-
cència es pot demanar que aquestes atorguin
una exempció temporal d’algun dels límits
d’emissió. En aquest cas, cal adjuntar£-hi un
programa gradual de reducció de les emissions
que garanteixi l’assoliment dels límits auto-
ritzats en el termini més breu possible que
resulti dels condicionants tècnics i econòmics
de l’actuació.#

1.3. El procediment de legalització de les
activitats existents a què es refereix la present
disposició s’iniciarà mitjançant sol·licitud del
titular de l’activitat acompanyada de la docu-
mentació que la present ordenança exigeix per
a l’obtenció de l’autorització o la llicència
ambiental, segons el cas, amb les particula-
ritats següents:#

a) El projecte i la memòria es podran subs-
tituir per una avaluació ambiental verificada
per una institució o entitat degudament habi-
litada o acreditada.#

b) No serà necessari presentar cap estudi
d’impacte ambiental.#

c) No serà necessari presentar el certificat

de compatibilitat urbanística. I això últim sens
perjudici d’allò que resulti de l’informe vin-
culant de l’Ajuntament sobre aquest i altres
aspectes de competència municipal i de la
prohibició d’exercir activitats en contra de les
previsions del planejament i de la normativa
urbanística. #

d) Si s’escau, tampoc serà necessari pre-
sentar la documentació a què fa referència
l’últim incís de la lletra b) de l’apartat 2.1,
de la disposició transitòria 2 del RIIA.#

Quan la sol·licitud vingui acompanyada de
projecte i memòria, aqueixa es sotmetrà als
mateixos tràmits que es fixen en el règim d’au-
torització o de llicència ambiental, segons
correspongui. Tanmateix, si la sol·licitud es
fonamenta exclusivament en una avaluació
ambiental, aqueixa es sotmetrà als tràmits que
la present ordenança estableix per al proce-
diment de revisió d’autoritzacions o llicències
ambientals, segons el cas.#

1.4. L’atorgament, per l’òrgan ambiental
competent en cada cas, de l’exempció tem-
poral d’algun dels límits d’emissió, requereix
la concurrència dels dos requisits següents:#

a) Que les condicions del medi receptor
ho permetin, sense alterar£-ne greument la qua-
litat ni ultrapassar els nivells màxims d’immis-
sió o altres normes de qualitat del medi o bé
que les previsions de reducció de les emissions
s’ajustin a un pla o a un programa de qualitat
del medi receptor aprovat per l’Administració
competent en cada cas.#

b) Que la durada del programa de reducció
de les emissions no excedeixi els dos anys.#

1.5. Per poder demanar que en l’acte d’au-
torització o d’atorgament de la llicència es
concedeixi una exempció temporal d’algun
dels límits d’emissió, cal que el titular de l’ac-
tivitat adjunti a la seva petició el programa
gradual de reducció de les emissions a què
es refereix el punt 1.2 d’aquesta disposició.
Aquest programa ha de contenir, com a
mínim:#

a) La identificació de les emissions sobre
les quals es demana l’exempció temporal,
assenyalant els nivells que s’emeten, els focus
d’emissió i els valors límit legalment establerts.#

b) Els objectius de reducció que es com-
promet a assolir l’activitat amb l’execució del
programa.#

c) El conjunt d’actuacions que es duran a
terme per a garantir la consecució dels objec-
tius de reducció de les emissions, amb expres-
sió de les circumstàncies següents: tècniques
i tecnologies a emprar; sistemes de control
de les emissions; modificacions que l’execu-
ció del projecte suposa sobre les instal·lacions
i processos existents; fases d’execució i calen-
dari d’actuacions i; costos de cada actuació.#

1.6. Per poder atorgar l’exempció temporal
d’algun dels límits d’emissió cal que concorrin
els dos requisits a què fa referència l’apartat
1.4 d’aquesta disposició.#

1.7. L’avaluació del programa previst als
apartats 1.2 i 1.5 d’aquesta disposició, així
com l’avaluació de la seva viabilitat, es durà
a terme conjuntament amb l’avaluació general
de l’activitat per les mateixes unitats tècniques
que siguin competents a aquests últims efec-
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tes, dins del procediment d’atorgament de
l’autorització o de la llicència ambiental,
segons el cas.#

2. Les activitats existents a l’entrada en
vigor de la LIIA que restin sotmeses per la
present ordenança a permís municipal previ
i no disposin de les preceptives autoritzacions
o llicències municipals de conformitat amb
la normativa que la LIIA ve a substituir, hauran
d’haver sol·licitat el permís municipal regulat
per aquesta ordenança abans de l’1 de juliol
del 2001.#

3. Les activitats existents al municipi a l’en-
trada en vigor de la LIIA, sotmeses per aquesta
ordenança al règim de comunicació prèvia a
l’Ajuntament, quan no disposin de les precep-
tives autoritzacions o llicències municipals de
conformitat amb la normativa que la LIIA ve
a substituir, hauran de presentar davant la cor-
poració municipal, abans de l’1 de juliol del
2001, un certificat emès per un tècnic com-
petent, acreditatiu que les instal·lacions i acti-
vitats compleixen tots els requisits ambientals
exigibles, d’acord amb la normativa aplicable
i, altres requisits preceptius que requereixi la
instal·lació o activitat.#
Tercera#
Procediments en curs i clausura d’activitats#

1. Els procediments iniciats abans del 30
de juny de 1999, pendents de resolució abans
d’aquesta data, es sotmeten al procediment
i al règim jurídic vigent en el moment de la
presentació de la sol·licitud o de la incoació
d’ofici de l’expedient. #

2. Les activitats que s’hagin posat en fun-
cionament a partir del 30 de juny de 1999
sense haver obtingut prèviament la preceptiva
autorització o llicència ambiental, la llicència
d’activitats o el permís municipal correspo-
nent o sense haver verificat la comunicació
prèvia quan sigui el cas, seran sancionades
de conformitat amb les previsions d’aquesta
ordenança, sens perjudici que puguin ser clau-
surades pel mateix motiu. #

3. Fins al 30 de juny del 2000, les activitats
mancades d’autorització, llicència o títol habi-
litant municipal de caràcter preceptiu, exis-
tents en el moment d’entrar en vigor la LIIA,
podran ser clausurades per l’Ajuntament de
conformitat amb la normativa que la LIIA ve
a substituir, essent la data límit la del 30 de
juny de l’any 2001, si es tractava d’activitats
clandestines existents, de les que la present
ordenança sotmet a permís municipal o comu-
nicació prèvia. Un cop transcorregudes les
dates límit esmentades anteriorment, la sanció
de totes aquestes activitats s’haurà d’acomo-
dar a les previsions de la LIIA i d’aquesta orde-
nança, sens perjudici que puguin ser clausu-
rades pel mateix motiu.#
Quarta#
Inici dels controls periòdics#

1. L’inici dels controls periòdics reglamen-
taris de caràcter mediambiental que s’esta-
bleixen en la LIIA, en relació a les activitats
existents i degudament legalitzades en el
moment d’entrada en vigor de la Llei esmen-
tada, s’efectuarà atenent als criteris d’antigui-
tat de les llicències o autoritzacions ambien-

tals i, en el seu cas, al del termini transcorregut
des del darrer control ambiental efectuat en
compliment de la normativa sectorial vigent,
com segueix:#

a) Activitats de l’annex I i de l’annex II.1
de la LIIA o de les disposicions autonòmiques
que els modifiquin, mitjançant resolució de
la Direcció General de Qualitat Ambiental de
la Generalitat, que ha de ser notificada al titu-
lar de l’activitat a través de l’OGAU corres-
ponent.#

b) Activitats de l’annex II.2 i de l’annex III,
si s’escau, de la LIIA o de les disposicions
autonòmiques que els modifiquin, mitjançant
resolució de l’alcalde, que ha de ser notificada
al titular de l’activitat.#

2. Les resolucions a què fa referència l’a-
partat anterior fixaran el termini màxim per
a realitzar el control, tot facilitant als interes-
sats la relació dels facultatius, institucions o
entitats de control amb habilitació adminis-
trativa per a dur a terme aquesta funció.#
Cinquena#
Procediments iniciats desprès d’haver entrat
en vigor la LIIA però abans de l’entrada en
vigor de la present ordenança#

Els procediments iniciats desprès d’haver
entrat en vigor la LIIA però abans de l’entrada
en vigor de la present ordenança, es sotmetran
a les regles següents:#

1. Amb caràcter general i sens perjudici
d’allò que es disposa en els números 1 i 2
subsegüents, aquests procediments s’acomo-
daran a les previsions d’aquesta ordenança en
tots aquells tràmits que s’iniciïn amb poste-
rioritat a l’entrada en vigor de la mateixa.#

2. Això no obstant, els procediments d’au-
torització d’activitats s’hauran d’ajustar neces-
sàriament a totes les determinacions de la pre-
sent ordenança si en entrar en vigor aquesta
última encara no ha transcorregut el termini
de què disposa l’Ajuntament per tal de resol-
dre’ls.#

3. L’exercici de les activitats que la present
ordenança subjecta a permís municipal, res-
tarà supeditat a l’obtenció de l’esmentat per-
mís si en entrar en vigor aquesta ordenança
la comunicació prèvia presentada pels inte-
ressats encara no ha produït o consolidat els
seus efectes legals.#
Sisena#
Règim d’acords voluntaris#

Mentre que per la Unió Europea no s’es-
tableixi el règim dels acords voluntaris en
matèria de medi ambient, l’aplicació d’aquests
es durà a terme de tal manera que l’àmbit
dels acords es limiti a l’establiment de nivells
d’emissió o altres prescripcions tècniques per
a aquelles matèries, substàncies o tècniques
que no en tinguin de fixats per la legislació
vigent o bé que en l’acord se n’estableixin
de més rigorosos.#
Setena#
Règim de nivells d’emissió#

Mentre que per la Unió Europea no s’es-
tableixin nivells d’emissió basats en les millors
tècniques disponibles, l’aplicació d’aquestes
últimes es durà a terme preferentment mitjan-
çant acords voluntaris i, quan aquests no es

puguin assolir, s’estarà a allò que pugui dis-
posar el conseller de Medi Ambient de la
Generalitat a proposta de la Ponència Ambien-
tal, atenent a la viabilitat tècnica i econòmica
de les mesures i tècniques a adoptar o imposar.#
Vuitena#
Declaració d’impacte ambiental#

1. La formulació de la declaració d’impac-
te ambiental que la legislació anterior a la LIIA
atribuïa a la Comissió Central d’Indústries i
Activitats Classificades, podrà ser instada
davant la Ponència Ambiental de la Genera-
litat en els termes i condicions fixats a la dis-
posició addicional 4 del RIIA.#

2. Als afectes d’integrar el procediment
d’avaluació d’impacte ambiental en el règim
d’autorització o, si s’escau, de llicència
ambiental, s’han de tenir en compte les pre-
visions de la Directiva 97/11/CE, de 3 de març
de 1997, per la qual es modifica la Directiva
85/337/CEE, relativa a l’avaluació de les reper-
cussions de determinats projectes públics i pri-
vats en el medi ambient.#
Novena#
Desaparició de la pesseta#

A partir de l’1 de gener de l’any 2001 res-
taran sense efecte les previsions econòmiques
que es realitzen en aquesta ordenança en
pessetes.#
Desena#
Autorització de parcs eòlics#

L’autorització de l’activitat de parc eòlic
restarà sotmesa, en tot cas, a les determina-
cions de la disposició addicional 6 del RIIA.#
Onzena#
Previsions en matèria de fiances i
responsabilitat civil#

Mentre no es desplegui l’article 22.1, apar-
tats f) i g), de la LIIA, en matèria de fiances
i responsabilitat civil, caldrà estar a allò que
pugui disposar la regulació sobre aquestes
matèries establerta a la legislació sectorial
sobre medi ambient.#
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA#

Queden derogades totes les disposicions
municipals d’igual o inferior rang que s’opo-
sin, contradiguin o resultin incompatibles amb
aquesta ordenança.#
DISPOSICIÓ FINAL#

A q u e s t a o r d e n a n ç a e n t r a r à e n
vigor...............d’haver estat publicada al BOP
de Barcelona i regirà de forma indefinida fins
a la seva derogació o modificació.#

Barcelona, 31 de maig de 1999.#
El Secretari de la Diputació de Barcelona,

Josep Ma. Esquerda i Roset.#
0699021611

A
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JUTJATS DEL SOCIAL#

Número 2, de Barcelona#

EDICTO#
Por la presente dictado en méritos del expe-

diente número 1406/98, seguido a instancia
de Ángel Cerrillo Martínez, contra Ebanis
Decor, S.L., en relación reclamación de can-
tidad, por el presente se notifica a Ebanis
Decor, S.L., en ignorado paradero la sentencia
dictada en los presentes autos, cuyo tenor lite-
ral en su parte dispositiva dice:#

«Sentencia número 359/99. En la ciudad
de Barcelona, a once de mayo de mil nove-
cientos noventa y nueve.#

Vistos por la ilustrísima señora doña María
Aurora de la Cueva Aleu, Magistrado Jueza
del Juzgado de lo Social Número 2, de Bar-
celona y su provincia, los autos promovidos
por Ángel Cerrillo Martínez, contra Ebanis
Decor, S.L., y cuatro más que luego se rela-
cionarán, sobre reclamación de cantidad.#

Pronuncia en nombre de su Magestad el
Rey la siguiente sentencia.#
Antecedentes de hecho#

Primero. Que en fecha 5 de enero de 1999
fue presentada en este Juzgado de lo Social
la demanda por la parte actora en la que des-
pués de alegar los hechos que creyó oportunos
suplicó a este Juzgado dictase sentencia de
acuerdo con los pedimentos vertidos en el
suplico de la demanda.#

Segundo. Admitida a trámite la demanda
y señalado día y hora para la celebración del
acto del juicio, este tuvo lugar el día 11 de
mayo de 1999, al que compareció la parte
actora no compareciendo la demandada pese
a estar citada en legal forma. Abierto el acto
de juicio la parte actora se afirmó y ratificó
en su demanda, con las alegaciones pertinen-
tes, desistiendo en ese mismo acto de los code-
mandados Construcciones Ebanistería y Pro-
yectos, S.L., Construcciones en Metal Eulogio
Cabrera y Josep Trillas Armada, se practicaron
las pruebas propuestas y admitidas y solici-
tando en conclusiones sentencia de confor-
midad a sus pretensiones como consta en acta,
quedando los autos a la vista para dictar
sentencia.#

Tercero. Que en la tramitación de los pre-
sentes autos se han observado todos los plazos
legales.#
Hechos probados#

Primero. Don Ángel Cerrillo Martínez, con
D.N.I. número 37.765.100, trabaja para la
demandada Ebanis Decor, S.L., con la anti-
güedad de fecha 1 de diciembre de 1996, cate-
goría profesional de oficial primera y salario
mensual bruto sin inclusión de prorrata de
pagas extras de 206.875 pesetas.#

Segundo. La demandada adeuda a la parte
actora las cantidades siguientes:#

Mensualidad agosto 98, 165.500 pesetas.#
Extra San José 98, 100.642 pesetas.#
Liquidación p.p. Navidad 98, 82.017 pese-

tas.#

Liquidación p.p. verano 99, 20.504 pesetas.#
Liquidación p.p. San José 99, 51.261 pese-

tas.#
Total, 419.924 pesetas.#
Tercero. Con fecha 3 de diciembre de 1998,

se celebró el preceptivo acto de conciliación
con el resultado de intentado sin efecto.#
Fundamentos de derecho#

Primero. Dando cumplimiento a lo precep-
tuado en el artículo 97.2 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral, los hechos declarados
probados encuentran su base en la documen-
tal obrante en autos.#

Segundo. El artículo 4.2 f) del Estatuto de
los Trabajadores reconoce a los trabajadores
el derecho a la percepción puntual de la remu-
neración pactada o legalmente establecida,
añadiendo el artículo 29.1 del mismo cuerpo
legal que la liquidación y el pago se harán
puntualmente y documentalmente en la fecha
y lugar convenidos o conforme a los usos y
costumbres.#

Tercero. Establece el artículo 1214 del
Código Civil que incumbe la prueba de las
obligaciones al que reclama su cumplimiento,
y la de su extinción al que la opone.#

La aplicación de este principio a la recla-
mación de pago de cantidad de salarios deven-
gados y no percibidos determina que el recla-
mante venga obligado a demostrar la pres-
tación de los servicios cuyo pago reclama y,
en consecuencia, el devengo de los salarios
correspondientes a los mismos, y que es al
demandado, que excepciona el pago, al que
incumbirá la carga de probar dicho pago.#

El demandante ha acreditado la prestación
de los servicios, en tanto que la empresa
demandada no demostró el hecho del pago,
por lo que el artículo 1214 C.C., conduce al
éxito de la pretensión de la demanda, dado
que la parte actora cumplió el deber procesal
de acreditar el hecho constitutivo del derecho
reclamado, cual es la existencia del contrato,
mientras la empresa no hizo lo propio con
el hecho extintivo que el pago representa.#

Cuarto. El artículo 29.3 del Estatuto de los
Trabajadores, establece que el interés por
mora en el pago del salario será el 10 por
100 de lo adeudado, siendo preciso que la
realidad y cuantía de los salarios dejados de
percibir, conste de modo específico e incon-
trovertido, se trate de cuantía exigible, vencia
líquida, sin, que su fijación penda de un litigio.#

Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación,#

Fallo: Que estimando la demanda, inter-
puesta por don Ángel Cerrillo Martínez, contra
Ebanis Decor, S.L., en materia de reclamación
de cantidad, debo condenar y condeno a la
citada empresa a que abone al actor la can-
tidad de 419.924 pesetas, más el 10 por 100
de intereses por mora.#

Condenando al codemandado Fondo de
Garantía Salarial, a tenor de lo establecido
en el artículo 33 del Estatuto de los Tra-
bajadores.#

Notifíquese la presente resolución a las par-
tes, indicándoles que contra la misma podrán
interponer en el plazo de cinco días recurso

de suplicación para ante el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.#

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.#

Publicación. La sentencia que antecede ha
sido dictada, leída y publicada por la ilus-
trísima señora Magistrado que la suscribe en
acto de audiencia pública en el mismo día
de su fecha, incluyendo el original en el libro
de sentencias y autos definitivos, poniendo en
las actuaciones certificación de la misma, doy
fe.#

Diligencia. Acredito por la presente que
con esta fecha, por correo certificado con acu-
se de recibo y para notificar a las partes se
remite copia de la anterior sentencia, signi-
ficándose que al no ser firme la misma puede
prepararse recurso de suplicación, dentro del
plazo de cinco días, advirtiendo que los artí-
culos 227 y 228 de la Ley de Procedimiento
Laboral, condiciona la admisión del recurso,
a que se acredite por la empresa haber depo-
sitado en la cuenta de depósitos y Consig-
naciones del Banco Bilbao Vizcaya, oficina
de la plaza de Catalunya, al número de cuenta
520200065, la cantidad objeto de la condena
y al número de cuenta 520200069, al depósito
de 25.000 pesetas, número de expediente, doy
fe.»#

Las resoluciones judiciales que se dicten
en este procedimiento, a partir de la presente,
serán notificadas en estrados en el tablón de
anuncios de este Juzgado de lo Social.#

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, expido
el presente edicto en Barcelona, a 13 de mayo
de 1999.#

El Secretario (firma ilegible).#
0399019901

A

Número 2, de Barcelona#

EDICTO#
Por la presente, dictado en méritos del

expediente número 1291/98 seguido a instan-
cia de Socorro Gutiérrez Martín contra Tecno
Depur S.L. y otros en relación despido, por
el presente notifica a Gonzalo Mediano Alva-
reda en ignorado paradero sentencia dictada
en los presentes autos, cuyo tenor literal en
su parte dispositiva dice:#

«Diligencia. En Barcelona, a veintidós de
marzo de mil novecientos noventa y nueve.#

La extiendo yo, la Secretaria, para hacer
constar que con fecha 22 de febrero de 1999
ha tenido entrada el anterior escrito de la parte
actora solicitando aclaración de la sentencia.
Paso a dar cuenta a su señoría ilustrísima. Doy
fe.»#

«Auto. En Barcelona, a veintidós de marzo
de mil novecientos noventa y nueve.#

Dada cuenta, el anterior escrito únase a los
autos de su razón y,#
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Antecedentes de hecho#
Primero. Que con fecha 27 de noviembre

de 1998 y en turno de reparto, correspondió
a este Juzgado de lo Social Número 2 de Bar-
celona una demanda interpuesta por Socorro
Gutiérrez Martín contra Tecno Depur S.L.,
Gonzalo Mediano Alvareda, Fondo de Garan-
tía Salarial, en materia de despido.#

Segundo. Que habiendo seguido el expe-
diente todos sus trámites, se dictó sentencia
número 62/99 en fecha 21 de enero de 1999.#

Tercero. Que en fecha 22 de febrero de
1999, la parte actora presentó escrito solici-
tando la aclaración de la sentencia en el sen-
tido que consta reflejado en el citado escrito.#
Razonamientos jurídicos#

Único. Que habiéndose presentado recur-
so de aclaración por la parte actora contra
la sentencia número 62/99 dictada en fecha
21 de enero de 1999, en virtud de lo esta-
blecido en los artículos 267 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y 363 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, procede aclarar la sentencia
en el sentido que luego se dirá, ratificando
por lo demás en todos sus extremos la reso-
lución dictada.#

Vistos los preceptos citados y demás en
general aplicación,#
Parte dispositiva#

Que procede la aclaración de la sentencia
número 62/99, dictada en fecha 21 de enero
de 1999, y en su consecuencia se aclara en
el siguiente sentido: En el fallo donde dice
“...condenando a la referida empresa, a estar
y pasar por esta declaración y a que, por tanto
y a su opción readmita inmediatamente a la
demandante en su puesto de trabajo en las
mismas condiciones que regían con anterio-
ridad al despido, o bien le indemnicen en la
suma de 46.262 pesetas (cuarenta y seis mil
doscientas sesenta y dos pesetas)” ..., debe
decir “condenando a la referida empresa, a
estar y pasar por esta declaración y a que,
por tanto y a su opción, readmita inmedia-
tamente a la demandante en su puesto de tra-
bajo en las mismas condiciones que regían
con anterioridad al despido, o bien le indem-
nicen en la suma de 96.262 pesetas (noventa
y seis mil doscientas sesenta y dos pesetas)...”,
ratificando por lo demás en todos sus extremos
la resolución dictada.#

Notifíquese a las partes la presente reso-
lución, advirtiéndoles que contra la misma no
cabe interponer recurso alguno.#

Lo pronuncia, manda y firma doña Inma-
culada Prat Ramon, Magistrado Jueza sustituta
del Juzgado de lo Social Número 2 de Bar-
celona.#

Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado, enviando a cada una de las partes
un sobre por correo certificado con acuse de
recibo, conteniendo copia de la presente reso-
lución, conforme a lo prescrito en el artículo
56 de la Ley de Procedimiento Laboral. Doy
fe.»#

Las resoluciones judiciales que se dicten
en este procedimiento, a partir de la presente,
serán notificadas en estrados en el tablón de
anuncios de este Juzgado de lo Social.#

Y para que sirva de notificación a la pre-
citada, cuyo domicilio se desconoce, y para
su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PRO-
VÍNCIA, a los efectos pertinentes, expido el pre-
sente edicto en Barcelona, a 14 de mayo de
1999.#

El Secretario (firma ilegible).#

0399019897
A

Número 2, de Barcelona#

EDICTO#

Por la presente dictado en méritos del expe-
diente número 6/99 seguido a instancia de
Juan Manuel Maya Rodríguez, contra Ramon
Trade, S.L., en relación reclamación de can-
tidad, por el presente se notifica a Ramon Tra-
de, S.L., en ignorado paradero la sentencia
dictada en los presentes autos, cuyo tenor lite-
ral en su parte dispositiva dice:#

«Sentencia número 362/99. En la ciudad
de Barcelona, a once de mayo de mil nove-
cientos noventa y nueve.#

Vistos por la ilustrísima señora doña María
Aurora de la Cueva Aleu, Magistrado Jueza
del Juzgado de lo Social Número 2, de Bar-
celona y su provincia, los autos promovidos
por Juan Manuel Maya Rodríguez, contra
Ramon Trade, S.L., Fondo de Garantía Salarial,
sobre reclamación de cantidad.#

Pronuncia en nombre de su Magestad el
Rey la siguiente sentencia.#
Antecedentes de hecho#

Primero. Que en fecha 11 de enero de 1999
fue presentada en este Juzgado de lo Social
la demanda por la parte actora en la que des-
pués de alegar los hechos que creyó oportunos
suplicó a este Juzgado dictase sentencia de
acuerdo con los pedimentos vertidos en el
suplico de la demanda.#

Segundo. Admitida a trámite la demanda
y señalado día y hora para la celebración del
acto del juicio, este tuvo lugar el día 11 de
mayo de 1999, al que compareció la parte
actora no compareciendo la demandada pese
a estar citada en legal forma. Abierto el acto
de juicio la parte actora se afirmó y ratificó
en su demanda, con las alegaciones pertinen-
tes, se practicaron las pruebas propuestas y
admitidas y solicitando en conclusiones sen-
tencia de conformidad a sus pretensiones
como consta en acta, quedando los autos a
la vista para dictar sentencia.#

Tercero. Que en la tramitación de los pre-
sentes autos se han observado todos los plazos
legales.#
Hechos probados#

Primero. El actor don Juan Manuel Maya
Rodríguez, trabaja para la demandada con la
antigüedad y categoría que constan en el enca-
bezamiento de la demanda.#

Segundo. La demandada adeuda al actor:#
13/365 p.p. extra Navidad £- 1997 s/131.526

anuales, 4.684 pesetas.#
Salarios 1 y 2 £-marzo 1998£- = 2 días

s/131.526 mensuales, 8.768 pesetas.#

74/365 p.p. vacaciones£-98 s/131.526 anua-
les, 26.666 pesetas.#

74/365 p.p. extra verano£-98 s/131.526
anuales, 26.666 pesetas.#

61/365 p.p. extra Navidad£-98 s/131.526
anuales, 21.981 pesetas.#

Total adeudado, 88.765 pesetas.#
Tercero. Se ha celebrado el día 30 de

diciembre de 1998 el acto de conciliación
ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Con-
ciliación con resultado de intentado sin efecto.#

Cuarto. El Fondo de Garantía Salarial ha
sido citado al acto de juicio, dándole traslado
de la demanda, sin que haya comparecido.#
Fundamentos de derecho#

Primero. Dando cumplimiento a lo precep-
tuado en el artículo 97.2 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral, los hechos declarados
probados encuentran su base en la documen-
tal obrante en autos.#

Segundo. El artículo 4.2 f) del Estatuto de
los Trabajadores reconoce a los trabajadores
el derecho a la percepción puntual de la remu-
neración pactada o legalmente establecida,
añadiendo el artículo 29.1 del mismo cuerpo
legal que la liquidación y el pago se harán
puntualmente y documentalmente en la fecha
y lugar convenidos o conforme a los usos y
costumbres.#

Tercero. Establece el artículo 1214 del
Código Civil que incumbe la prueba de las
obligaciones al que reclama su cumplimiento,
y la de su extinción al que la opone.#

La aplicación de este principio a la recla-
mación de pago de cantidad de salarios deven-
gados y no percibidos determina que el recla-
mante venga obligado a demostrar la pres-
tación de los servicios cuyo pago reclama y,
en consecuencia, el devengo de los salarios
correspondientes a los mismos, y que es al
demandado, que excepciona el pago, al que
incumbirá la carga de probar dicho pago.#

El demandante ha acreditado la prestación
de los servicios, en tanto que la empresa
demandada no demostró el hecho del pago,
por lo que el artículo 1214 C.C., conduce al
éxito de la pretensión de la demanda, dado
que la parte actora cumplió el deber procesal
de acreditar el hecho constitutivo del derecho
reclamado, cual es la existencia del contrato,
mientras la empresa no hizo lo propio con
el hecho extintivo que el pago representa.#

Cuarto. El artículo 29.3 del Estatuto de los
Trabajadores, establece que el interés por
mora en el pago del salario será el 10 por
100 de lo adeudado, siendo preciso que la
realidad y cuantía de los salarios dejados de
percibir, conste de modo específico e incon-
trovertido, se trate de cuantía exigible, vencia
líquida, sin, que su fijación penda de un litigio.#

Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación,#

Fallo: Que estimando la demanda, inter-
puesta por don Juan Manuel Maya Rodríguez,
contra Ramon Trade, S.L., y Fondo de Garantía
Salarial, debo condenar y condeno a Juan
Manuel Maya Rodríguez, a que abone a
Ramon Trade, S.L., la cantidad de 88.765
pesetas así como la cantidad resultante de la
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aplicación a la misma del 10 por 100 de inte-
rés anual.#

Condenando al Fondo de Garantía Salarial
a los efectos del artículo 33 del Estatuto de
los Trabajadores.#

Notifíquese la presente resolución a las par-
tes, haciéndoles saber que contra la misma
no cabe interponer recurso alguno.#

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.#

Publicación. La sentencia que antecede ha
sido dictada, leída y publicada por la ilus-
trísima señora Magistrado que la suscribe en
acto de audiencia pública en el mismo día
de su fecha, incluyendo el original en el libro
de sentencias y autos definitivos, poniendo en
las actuaciones certificación de la misma, doy
fe.»#

Las resoluciones judiciales que se dicten
en este procedimiento, a partir de la presente,
serán notificadas en estrados en el tablón de
anuncios de este Juzgado de lo Social.#

Y para que sirva de notificación a la pre-
citada, cuyo domicilio se desconoce, y para
su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PRO-
VÍNCIA, a los efectos pertinentes, expido el pre-
sente edicto en Barcelona, a 13 de mayo de
1999.#

El Secretario (firma ilegible).#

0399019899
A

Número 2, de Barcelona#

EDICTO#

Según lo acordado en los autos número
1380/1998, seguidos en este Juzgado a ins-
tancia de Geraldina Armijo Cornejo, contra
División Recollida de Dades, S.C.C.L., y Fon-
do de Garantía Salarial, en relación a demanda
por el presente se notifica a Geraldina Armijo
Cornejo, en ignorado paradero la resolución
dictada en los presentes autos en fecha 11
de mayo de 1999, cuyo tenor literal de su
parte dispositiva dice:#

«Sentencia número 360/99. En la ciudad
de Barcelona, a once de mayo de mil nove-
cientos noventa y nueve.#

Vistos por la ilustrísima señora doña María
Aurora de la Cueva Aleu, Magistrado Jueza
del Juzgado de lo Social Número 2, de Bar-
celona y su provincia, los autos promovidos
Geraldina Armijo Cornejo, contra División
Recollida de Dades, S.C.C.L., y Fondo de
Garantía Salarial, sobre reclamación de can-
tidad.#

Pronuncia en nombre de su Magestad el
Rey, la siguiente sentencia.#
Antecedentes de hecho#

Primero. Que en fecha 30 de diciembre de
1998 fue presentada en este Juzgado de lo
Social la demanda por la parte actora en la
que después de alegar los hechos que creyó
oportunos suplicó a este Juzgado dictase sen-
tencia de acuerdo con los pedimentos vertidos
en el suplico de la demanda.#

Segundo. Admitida a trámite la demanda

y señalado día y hora para la celebración del
acto del juicio, éste tuvo lugar el día 11 de
mayo de 1999, al que compareció la parte
actora no compareciendo la demandada pese
a estar citada en legal forma. Abierto el acto
de juicio la parte actora se afirmó y ratificó
en su demanda, con las alegaciones pertinen-
tes, se practicaron las pruebas propuestas y
admitidas y solicitando en conclusiones sen-
tencia de conformidad a sus pretensiones
como consta en acta, quedando los autos a
la vista para dictar sentencia.#

Tercero. Que en la tramitación de los pre-
sentes autos se han observado todos lo plazos
legales.#
Hechos probados#

Primero. Doña Geraldina Armijo Cornejo,
trabaja para la demandada División Recollida
de Dades, S.C.C.L., con la antigüedad y cate-
goría que constan en el encabezamiento de
la demanda y que se da por reproducidas.#

Segundo. La demandada adeuda a la actora
las cantidades siguientes:#

Salario base (noviembre£-diciembre 1997),
187.120 pesetas.#

Salario base (enero£-julio 1998), 666.708
pesetas.#

Antigüedad (noviembre£-diciembre 1997),
18.712 pesetas.#

Antigüedad (enero£-julio 1998), 66.671
pesetas.#

Plus convenio (noviembre£-diciembre
1997), 39.437 pesetas.#

Plus convenio (enero£-julio 1998), 140.516
pesetas.#

Paga Navidad 1997, 93.560 pesetas.#
Paga julio 1998, 95.244 pesetas.#
Total, 1.307.968 pesetas.#
Tercero. Se ha celebrado sin avenencia el

día 18 de diciembre de 1998 el acto de con-
ciliación ante el Servicio de Mediación, Arbi-
traje y Conciliación.#

Cuarto. El Fondo de Garantía Salarial ha
sido citado al acto de juicio, dándole traslado
de la demanda, sin que haya comparecido.#
Fundamentos de derecho#

Primero. Dando cumplimiento a lo precep-
tuado en el artículo 97.2 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral los hechos declarados
probados encuentran su base en la documen-
tal obrante en autos.#

Segundo. El artículo 4.2.f) del Estatuto de
los Trabajadores, reconoce a los trabajadores
el derecho a la percepción puntual de la remu-
neración pactada o legalmente establecida,
añadiendo el artículo 29.1 del mismo cuerpo
legal que la liquidación y el pago se harán
puntualmente y documentalmente en la fecha
y lugar convenidos o conforme a los usos y
costumbres.#

Tercero. Establece el artículo 1214 del
Código Civil que incumbe la prueba de las
obligaciones al que reclama su cumplimiento
y la de su extinción al que la opone.#

La aplicación de este principio a la recla-
mación de pago de cantidad de salarios deven-
gados y no percibidos determina que el recla-
mante venga obligado a demostrar la pres-
tación de los servicios cuyo pago reclama, y

en consecuencia, el devengo de los salarios
correspondientes a los mismos, y que es al
demandado, que excepciona el pago, al que
incumbirá la carga de probar dicho pago.#

El demandante ha acreditado la prestación
de los servicios en tanto que la empresa
demandada no demostró el hecho del pago,
por lo que el artículo 1214 C.C., conduce al
éxito de la pretensión de la demanda, dado
que la parte actora cumplió el deber procesal
de acreditar el hecho constitutivo del derecho
reclamado, cual es la existencia del contrato,
mientras la empresa no hizo lo propio con
el hecho extintivo que el pago representa.#

Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación,#

Fallo: Que estimando la demanda, inter-
puesta por doña Geraldina Armijo Cornejo,
contra División Recollida de Dades, S.C.C.L.,
y Fondo de Garantía Salarial, debo condenar
y condeno a División Recollida de Dades,
S.C.C.L., a que abone a doña Geraldina Armijo
Cornejo, la cantidad de 1.307.968 pesetas.#

Condenando al Fondo de Garantía Salarial
a los efectos del artículo 33 del Estatuto de
los Trabajadores.#

Notifíquese la presente resolución a las par-
tes haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de suplicación ante
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el plazo de cinco días a partir de su
notificación.#

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.#

Publicación. La sentencia que antecede ha
sido dictada, leída y publicada por la ilus-
trísima señora Magistrado que la suscribe en
acto de audiencia pública en el mismo día
de su fecha, incluyendo el original en el libro
de sentencias y autos definitivos, poniendo en
las actuaciones certificación de la misma, doy
fe.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones,
salvo que revistan forma de auto o sentencia,
se harán en estrados y para su inserción en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efec-
tos pertinentes, expido el presente edicto en
Barcelona, a 11 de mayo de 1999.#

La Secretaria judicial, Ángeles Ruescas
Giménez.#

0399019896
A

Número 5, de Barcelona#

EDICTO#

Se anuncia la venta en pública subasta en
la Sala Audiencia del Juzgado de lo Social
Número 5 de Barcelona, de los bienes embar-
gados como propiedad de la apremiada en
el proceso de ejecución número 315/99 ins-
tado por Sergio Rodríguez Sánchez frente a
Ufo 51, S.A., en las condiciones reguladas en
los artículos 235.1, 262, 263, 264 de la Ley
de Procedimiento Laboral, y 1488 y siguientes



¢Núm. 131, Annex I / Pàg. 372 / 6 / 1999 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA¢

¢#Administració de Justícia#¢

de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya rela-
ción circunstanciada es la siguiente:#
Tres cajas registradoras electrónicas, marca

Elco Data modelo NT 1110; 240.000 pese-
tas.#

Un botellero, marca Infrico, de cuatro puertas
correderas superiores; 260.000 pesetas.#

Un congelador marca Arcon; 90.000 pesetas.#
Un botellero de acero inoxidable de cuatro

puertas correderas superiores, marca Infri-
co; 210.000 pesetas.#

Cuarenta y tres monitores, marca Reuters;
430.000 pesetas.#
Total; 1.230.000 pesetas.#
Bienes tasados pericialmente en la cantidad

de un millón doscientas treinta mil pesetas.#
Los bienes se encuentran depositados en

la calle Colón, 450, local 232, 2º, Terrassa,
siendo su depositario Jordi Milán Sagamy, con
domicilio en la calle Monturiol 67, bis Terras-
sa.#

1ª subasta, 15 de julio de 1999 a las 9.15
horas. Consignación para tomar parte:
615.000 pesetas. Postura mínima: 820.000
pesetas.#

2ª subasta, 16 de septiembre de 1999 a
las 9.30 horas. Consignación para tomar parte:
615.000 pesetas. Postura mínima: 615.000
pesetas.#

3ª subasta, 7 de octubre de 1999 a las 9.15
horas. Consignación para tomar parte:
615.000 pesetas. Postura mínima: deberá
exceder del 25% de la cantidad en que están
tasados los bienes. Si hubiese postor que ofrez-
ca suma superior, se aprobará el remate. De
resultar desierta la 3ª subasta, los ejecutantes,
o en su defecto los responsables legales soli-
darios o subsidiarios, tendrán el derecho a
adjudicarse los bienes, por el 25% del avalúo,
dándose a tal fin el plazo común de diez días;
de no hacerse uso de este derecho se alzará
el embargo.#

Las 2ª o 3ª subastas sólo se celebrarán de
resultar desiertas las precedentes.#

De estar divididos los bienes en lotes, puede
participarse separadamente en la subasta de
cada uno de ellos, siendo el importe de la
consignación y la postura mínima proporcio-
nal al valor de tasación del lote.#

Los licitadores, salvo que sean los propios
ejecutantes, o quienes pudieran subrogarse
legalmente en su lugar, deberán, para poder
tomar parte en las subastas, acreditar previa-
mente haber depositado la cantidad indicada
como consignación, y ello exclusivamente
mediante resguardo acreditativo de depósito
e n l a c u e n t a c o r r i e n t e n ú m e r o
0588.0000.64.315/99 del Banco Bilbao Viz-
caya, oficina 5734, sito en plaza de Catalunya,
número 5, de Barcelona.#

No es necesario personarse en el Juzgado
para intervenir en las subastas. Hasta el
momento de su celebración pueden hacerse
posturas por escrito en pliego cerrado, que
se abrirán en el acto del remate al publicarse
las posturas surtiendo los mismos efectos que
las que se realicen en dicho acto. Junto a la
postura por escrito en pliego cerrado, deberá
remitirse o presentarse en el Juzgado resguar-
do acreditativo de haber efectuado la consig-

nación para tomar parte, y ello exclusivamente
mediante resguardo acreditativo de depósito
e n l a c u e n t a c o r r i e n t e n ú m e r o
0588.0000.64.315/99, del Banco Bilbao Viz-
caya, oficina 5734, sito en plaza de Catalunya,
número 5, de Barcelona. Se harán constar los
datos identificativos del remitente, que no se
harán públicos si no lo desea salvo que resulte
adjudicatario, entendiéndose, salvo que se
indique lo contrario en el pliego, que: a) se
aceptan las condiciones de la subasta; b) se
reserva la facultad de ceder el remate a un
tercero, de ser procedente, y c) se acepta, si
su postura no fuere la mejor, el que quede
reservada la cantidad consignada a efectos de
que si el primer adjudicatario no cumpliese
la obligación de pago del resto pudiera apro-
barse el remate a su favor. Del resultado de
la subasta se le dará cuenta, y de resultar ser
el mejor postor, se le requerirá, para que el
plazo de tres días acepte la adjudicación, bajo
apercibimiento, en caso contrario, de pérdida
de la cantidad consignada.#

Si la adquisición en subasta se realiza en
favor de parte de los ejecutantes y el precio
de adjudicación no es suficiente para cubrir
todos los créditos de los restantes acreedores,
los créditos de los adjudicatarios sólo se extin-
guirán hasta la concurrencia de la suma que
sobre el precio de adjudicación debería serles
atribuida en el reparto proporcional. De ser
inferior al precio deberán los acreedores adju-
dicatarios abonar el exceso en metálico.#

Sólo las posturas realizadas por los ejecu-
tantes o por los responsables legales solidarios
o subsidiarios podrán hacerse en calidad de
ceder el remate a un tercero, cesión que debe-
rá efectuarse, mediante comparecencia ante
el Juzgado, previa o simultáneamente al pago
del resto del precio del remate, o en todo caso,
dentro de los tres días hábiles siguientes.#

El precio íntegro del remate deberá abo-
narse dentro de los tres días siguientes a su
aprobación, caso de no efectuarse en el mismo
acto de la subasta.#

Si por fuerza mayor no pudiera celebrarse
la subasta en el día y hora señalados, se cele-
brarán al día siguiente hábil a excepción de
sí fuera sábado.#

El presente edicto servirá de notificación
en forma para el apremiado y terceros inte-
resados.#

Barcelona, 11 de mayo de 1999.#
El Secretario judicial (firma ilegible).#

0399019904
A

Número 6, de Barcelona#

EDICTO#

Según lo acordado en los autos 76/99,
seguidos en este Juzgado a instancia de Pedro
Escudero García contra Equipamientos Téc-
nicos Comerciales, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial en relación a demanda por despido
por el presente se notifica a Equipamientos
Técnicos Comerciales, S.L. en ignorado para-
dero la sentencia dictada en los presentes

autos en fecha 12 de marzo de 1999, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:#

«Sentencia número 96. En Barcelona, a
doce de marzo de mil novecientos noventa
y nueve.#

Doña Ana Marina Conejo Pérez, Magistra-
do Jueza sustituta del Juzgado de lo Social
Número 6 de los de Barcelona y su Provincia,
ha visto los presentes autos seguidos en este
Juzgado con el número 76/99 a instancia de
Pedro Escudero García, contra Equipamientos
Técnicos Comerciales, S.L. y Fondo de Garan-
tía Salarial, en reclamación por despido.#

Recayendo la presente en base a los
siguientes:#
Antecedentes de hecho#

Primero. £– En fecha 26 de enero de 1999,
por turno de reparto correspondió y tuvo entra-
da en este Juzgado la demanda suscrita por
la antes mencionada parte actora, en la que
después de alegar los hechos y fundamentos
de derecho que estimo pertinentes y de apli-
cación al caso, solicitó se dictase sentencia
de conformidad con los pedimentos conteni-
dos en el súplico de la misma.#

Segundo. £– Que señalados día y hora para
la celebración del acto de juicio, al mismo
comparecieron los partes a quien se identifica
en el acta que del mismo se levantó y que
obra unido a las actuaciones.#

En el trámite de alegaciones se afirmó y
ratificó la actora en su demanda. En el mismo
trámite se opuso la demandada por las razones
que en el acta se hicieron constar.#

En el acto de juicio se practicaron todas
la pruebas que propuestas fueron declaradas
pertinentes quedando reflejo de su resultado
en el acta del juicio que se levantó.#

En conclusiones las partes sostuvieron sus
puntos de vista y solicitaron una sentencia
acorde con sus pretensiones.#

Tercero. £– En la tramitación del procedi-
miento se han observado las prescripciones
legales.#

Conforme a la prueba practicada deben
declararse como,#
Hechos probados#

Primero. £– La parte actora Pedro Escudero
García, mayor de edad, con D.N.I. número
3.048.199, ha venido prestando servicios por
cuenta y orden de la empresa denominada
Equipamientos Técnicos Comerciales, S.L.,
con antigüedad desde el 1 de mayo de 1995,
categoría profesional de Representante de
Comercio y salario de 100.000 pesetas men-
suales, con inclusión de prorrata de pagas
extraordinarias.#

Segundo. £– El día 21 de diciembre de 1998
cuando intentó reincorporarse a su puesto de
trabajo halló la empresa cerrada.#

Tercero. £– El actor no ostenta ni ha osten-
tado la condición de representante de los
trabajadores.#

Cuarto. £– Presentada papeleta de concilia-
ción ante el S.C.I. en fecha 29 de diciembre
de 1998, se celebró acto conciliatorio el día
21 de enero de 1999, finalizando sin efecto
por incomparencia de la empresa demandada.#
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Fundamentos de derecho#
Primero. £– La anterior relación de los

hechos probados se desprende de la libre y
conjunta valoración de la prueba practicada
y, en especial atendiendo a la facultad que
concede al Juzgador el artículo 91.2 de la Ley
de Procedimiento Laboral de tener por confesa
a la demandada que citada a juicio con las
formalidades y apercibimientos legales, no
comparece.#

Segundo. £– El cese de la actividad empre-
sarial conlleva la imposibilidad del trabajador
de acceder a la ocupación efectiva del puesto
de trabajo, lo que constituye lo que la doctrina
ha denominado despido tácito, figura de la
que necesariamente habrá de predicarse que
incide en improcedencia, y que en el caso
litigioso concurre, según lo establecido en el
artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores
con las consecuencias que para el mismo esta-
blece el artículo 56 del mismo texto legal,
así como los artículos 108 y 110 de la Ley
de Procedimiento Laboral.#

Tercero. £– Por tratarse de un despido contra
la presente resolución cabe recurso de supli-
cación de acuerdo con lo establecido en el
artículo 198.1. a) de la Ley de Procedimiento
Laboral.#

Por todo ello, y vistos los artículos citados
y demás de aplicación al caso.#

Fallo: Que estimando la demanda formu-
lada por Pedro Escudero García en reclama-
ción por despido contra la empresa Equipa-
mientos Técnicos Comerciales, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, debo declarar y declaro
improcedente el despido acordado por la
empresa demandada y, en consecuencia, con-
deno a ésta a la inmediata readmisión del actor
en la mismas condiciones que regían con ante-
rioridad a producirse el despido o, a su elec-
ción, a que le abone una indemnización de
45 días de salario por año de servicio, cifrada
en el importe de 550.000 pesetas, y pudiendo
ejercitar su derecho de opción en el plazo
de cinco días siguientes a la notificación de
la presente resolución, y entendiéndose que
opta por la readmisión en el supuesto de no
ejercitarlo, con abono de los salarios dejados
de percibir desde la fecha del despido hasta
la notificación de la presente resolución.#

Únase certificación de esta sentencia a la
causa y quede el original en el Libro de Sen-
tencias de este Juzgado, notificándose a las
partes con la advertencia de que al no ser
firme, contra la misma cabe interponer recurso
de suplicación.#

Así por esta mi sentencia, definitivamente
juzgando en esta instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.#

Publicación. Leía y publicada ha sido la
anterior sentencia por la señora Magistrado
Jueza que la suscribe, constituida en Audien-
cia Pública, de lo que como Secretario, doy
fe.#

Diligencia. Acredito por la presente que,
con esta fecha se procede a notificar a las
partes, por correo certificado con acuse de
recibo, la anterior sentencia, remitiendo copia
de la misma, con la indicación de que, al no

ser firme cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, anuncián-
dolo ante este Juzgado por comparecencia o
por escrito de las partes o de su abogado o
representante dentro del plazo de cinco días
siguientes a la notificación de la sentencia,
siendo indispensable que, al tiempo de anun-
ciarlo, acredite la parte que no ostente el
carácter de trabajador y no goce del beneficio
de justicia gratuita, haber consignado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones del
Banco Bilbao Vizcaya, abierta a nombre del
Juzgado, oficina sita en la Plaça de Catalunya
n ú m e r o 5 a l n ú m e r o d e c u e n t a
5206£-0000£-65£-0076£-99, la cantidad objeto de
la condena, pudiendo sustituirse la consigna-
ción en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario, en el que deberá
hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista, depositando además la cantidad
de 25.000 pesetas en la cuenta mencionada
del referido banco, todo ello conforme a los
artículos 100, 192, 227 y 228 de la Ley de
Procedimiento Laboral, sin cuyos requisitos no
podrá ser admitido el recurso. Doy fe.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones,
salvo que revistan forma de auto o sentencia,
se harán en estrados y para su inserción en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efec-
tos pertinentes, expido el presente edicto en
Barcelona, a 10 de mayo de 1999.#

La Secretaria judicial, Teresa María Mari-
nero Rivera.#

0399019439
A

Número 8, de Barcelona#

EDICTO#
Según lo acordado en los autos número

260/99, seguidos en este Juzgado a instancia
de Mustapha Kandarouch, contra Laint Spain,
S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en relación
a demanda por el presente se notifica a Laint
Spain, S.L., en ignorado paradero la resolución
dictada en los presentes autos en fecha 12
de mayo de 1999, cuyo tenor literal de su
parte dispositiva dice:#

«Sentencia número 376/99. En Barcelona,
a doce de mayo de mil novecientos noventa
y nueve.#

Doña Ana María Conejo Pérez, Jueza sus-
tituta adscrita al Juzgado de lo Social Número
8, de los de esta capital, ha visto los presentes
autos número 260/99 instados por Mustapha
Kandarouch, contra Laint Spain, S.L., que ver-
sa sobre reclamación de cantidad.#
Antecedentes de hecho#

Primero. £– En turno de reparto correspondió
a este Juzgado de lo Social demanda suscrita
por la citada parte actora, que se fundamen-
taba y apoyaba en los hechos que detalla-
damente quedan descritos en el escrito pre-
sentado, en el que se terminaba suplicando
se dictara sentencia por la que se condenase

a la demandada a abonar al actor la cantidad
objeto de la demanda.#

Segundo. Admitida la demanda a trámite
y señalado día para la celebración del juicio,
no compareció la parte demandada tal y como
es de ver en el acta extendida a tal efecto.#

Tercero. £– Abierto el juicio a prueba se pro-
puso la que es de ver en el acta mencionada,
quedando tras conclusiones en la mesa de su
señoría para dictar sentencia.#

Cuarto. £– En la tramitación de los presentes
autos se han seguido las prescripciones orde-
nadas por la Ley.#
Hechos probados#

Primero. £– El actor Mustapha Knadarouch,
mayor de edad, con N.I.E. X2040803J, ha
venido prestando servicios por cuenta y orden
de la empresa demandada Laint Spain, S.L.,
con antigüedad desde 9 de septiembre de
1998 y salarios de 123.200 pesetas mensuales,
con inclusión de prorrata de pagas extraor-
dinarias.#

Segundo. £– La empresa adeuda al actor las
cantidades y por los conceptos que se detallan
en el hecho segundo de la demanda y que
se tiene aquí por reproducido.#

Tercero. £– Presentada papeleta de conci-
liación ante el S.C.I. el día 16 de febrero de
1999, se celebró acto de conciliación en fecha
3 de marzo de 1999, resultando sin efecto
por incomparecencia de la parte demandada.#

Cuarto. £– La parte demandada no compa-
reció al acto de juicio a pesar de estar citada
en forma, según consta en las actuaciones.#
Fundamentos jurídicos#

Primero. £– Es obligado para el juzgador for-
mar su convicción en base a las pruebas prac-
ticadas y ello incluso en casos, como el que
nos ocupa, en que la actividad probatoria se
ha visto sensiblemente disminuida por la
incomparecencia al acto de juicio de la
empresa demandada, pese a estar citada en
legal forma.#

Aunque tal inasistencia no equivale a un
allanamiento, sino a una mera dejación del
derecho de defensa, razón por la cual, la parte
actora no queda relevada de dar cumplimiento
al deber probatorio que le impone el artículo
1214 del Código Civil, lo cierto es que la difi-
cultad de prueba inherente a todo hecho nega-
tivo, como es la falta de pago, se ve incre-
mentada por la imposibilidad de contar con
la confesión en juicio de la parte demandada,
por lo que, haciendo uso de la facultad con-
ferida por el artículo 91 de la vigente Ley de
Procedimiento Laboral, procede tenerla por
conforme con la reclamación actora, que debe
prosperar íntegramente, lo que comporta la
declaración de que la empresa adeuda al actor
la cantidad reclamada y la subsiguiente con-
dena al pago de la misma, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 4.2 f) y 29 del Esta-
tuto de los Trabajadores, incrementada dicha
cantidad con el 10 por 100 de recargo de
mora, a tenor de lo establecido en el párrafo
3º del artículo 29 del Estatuto de los Traba-
jadores, y sin perjuicio de las responsabili-
dades del Fondo de Garantía Salarial a efecto
de lo previsto en el artículo 33 del citado texto
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legal.#
Segundo. £– Contra la presente sentencia no

cabe interponer recurso alguno (artículo 189
de la Ley de Procedimiento Laboral).#

Vistos los preceptos legales antes citados
y demás de pertinente y general aplicación.#

Fallo: Que estimando como estimo la
demanda interpuesta por Mustapha Kanda-
rouch en reclamación de cantidad formulada
contra la empresa Laint Spain, S.L., debo con-
denar y condeno a la citada empresa a que
abone a la parte actora la suma de 49.272
pesetas, incrementadas dichas cantidades con
el 10 por 100 de interés por mora, y sin per-
juicio de las responsabilidades del Fondo de
Garantía Salarial a los efectos previstos en el
artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.#

Notifíquese la sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
no cabe interponer recurso de suplicación en
razón a su cuantía.#

Así por esta mi sentencia, definitivamente
juzgando, la pronuncio, mando y firmo.#

Publicación. Se ha dado, leído y publicado
la sentencia anterior por la Juez que la ha
dictado, celebrando audiencia pública, el día
de la fecha, doy fe.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones,
salvo que revistan forma de auto o sentencia,
se harán en estrados y para su inserción en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efec-
tos pertinentes, expido el presente edicto en
Barcelona, a 12 de mayo de 1999.#

La Secretaria accidental judicial, Mercedes
Llopis Lucas.#

0399019907
A

Número 8, de Barcelona#

EDICTO#
Según lo acordado en los autos 189/99,

seguidos en este Juzgado a instancia de Ale-
jandra Año Baez contra Jordi Safons Vilanova,
Moduls Catalans, S.A., Construcciones Hispa-
no Tarragonenses 1.995, S.L., Cimentaciones
Know How, S.L., Industrias y Decoración del
Aluminio 2000 S.L., Realización de Construc-
ciones e Instalaciones Coordinadas S, Josep
Sala Bardella, Margarita López Cabrera, Fondo
de Garantía Salarial y Luís Fontanella Masana
con relación a demanda por el presente se
notifica a Construcciones Hispano Tarrago-
nenses 1.995, S.L., Industrias y Decoración
del Aluminio 2000 S.L. Realización de Cons-
trucciones e Instalaciones Coordinadas S y
Josep Sala Bardella en ignorado paradero la
resolución dictada en los presentes autos en
fecha 11 de mayo de 1999, cuyo tenor literal
de su parte dispositiva dice:#

«Comparecencia. En Barcelona, a once de
mayo de mil novecientos noventa y nueve.#

Siendo el día y hora señalados para la cele-
bración del juicio en los presentes autos, ante
su señoría, asistido de mí, la Secretaria judicial
accidental, comparecen: por la parte actora

doña Alejandra Año Baez con D.N.I.
46.753.082£-Q asistida del Letrado señor Fran-
cisco Hinojosa Ruiz. Por la parte demandada
José Sala Bardella con D.N.I. 40.757.620 por
sí, don José María Crespo Bazán con D.N.I.
36.479.155, doña Margarita López Cabrera
con D.N.I. 43.420.677£-N.#

No comparece Cimentaciones Know How
S.L.; Luís Fontanella Masana, Jordi Safons Vila-
nova ni el Fondo de Garantía Salarial a pesar
de estar citados en forma, tampoco comparece
Moduls Catalans S.A.; Construcciones Hispa-
no Tarragonenses 1995 S.L.; Industrias y
Decoración del Aluminio 2000 S.L. y reali-
zación de Construcciones e Instalaciones
Coordinadas S.L. no constando la citación en
autos.#

Como cuestión previa del demandado
señor José Mª Crespo Bazan aporta su domi-
cilio a efectos de citaciones y notificaciones
es calle Enamorados número 130 1º£-1ª de Bar-
celona 08026 y aporta en este acto 4 docu-
mentos.#

Por el Juez accidental se acuerda la sus-
pensión del juicio señalado para el día de la
fecha a la vista de la falta de citación de unos
demandados, y acuerda su nuevo señalamien-
to para el día 23 de junio de 1999 a las 10.30
horas, citándose nuevamente a Moduls Cata-
lans S.A. mediante exhorto al Juzgado de Pri-
mera Instancia Número 49 de los de Barcelona
autos 928/98 Sección 5º; Construcciones His-
pano Tarragonenses 1995 S.L.; Industrias y
Decoración del Aluminio 2000 S.L. y reali-
zación de Construcciones e Instalaciones
Coordinadas S.L. mediante edictos publicados
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA y res-
pecto al resto de los demandados por correo
certificado con acuse de recibo.#

Con lo que se da por terminado el acto,
por extendida la presente, que firman el Magis-
trado Juez accidental y los comparecientes,
ante mí, la Secretaria judicial accidental, de
lo que doy fe.#

Diligencia. Para hacer constar que segui-
damente.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones,
salvo que revistan forma de auto o sentencia,
se harán en estrados y para su inserción en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efec-
tos pertinentes, expido el presente edicto en
Barcelona, a 11 de mayo de 1999.#

La Secretaria judicial accidental, Mercedes
Llopis Lucas.#

0399019872
A

Número 10, de Barcelona#

EDICTO#

Según lo acordado en los autos 1343/99,
seguidos en este Juzgado a instancia de Euse-
bio García García contra Rehabitat Condal,
S.L. en relación a demanda por el presente
se notifica a Rehabitat Condal, S.L., en igno-
rado paradero la resolución dictada en los pre-

sentes autos en fecha 7 de mayo de 1999,
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:#

«Sentencia número 292/99. En la ciudad
de Barcelona, a siete de mayo de mil nove-
cientos noventa y nueve.#

Don Emilio García Ollés, Magistrado Juez
del Juzgado de lo Social Número 10 de los
de esta ciudad, he visto y examinado los autos
seguidos en este Juzgado a instancia de Euse-
bio García García contra Rehabitat Condal,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial sobre recla-
mación de cantidad.#
Antecedentes de hecho#

Primero. Con fecha 17 de diciembre de
1998 se presentó en el Decanato la demanda
suscrita por la parte actora, que correspondió
por turno de reparto a este Juzgado, y en la
que tras alegar los hechos y fundamentos lega-
les que estimó procedentes a su derecho supli-
caba que se dictase sentencia en la que se
acogieran sus pretensiones.#

Segundo. Admitida la demanda y señalado
día y hora para la celebración del acto del
juicio, éste tuvo lugar en el día señalado al
que comparecieron las partes y defensores que
constan se afirmó y ratificó en su demanda
con las aclaraciones pertinentes, practicándo-
se las pruebas propuestas y admitidas, soli-
citándose sentencia de conformidad a sus
pretensiones.#

Tercero. La empresa demandada, citada en
forma, no compareció al acto del juicio.#

Cuarto. En la tramitación de los presentes
autos se han observado las prescripciones y
plazos legales.#
Hechos probados#

Primero. El actor ha venido prestando ser-
vicios por cuenta de la empresa demandada,
quedando pendientes de pago los salarios por
los períodos y cantidades (en pesetas) siguien-
tes:#

Mensualidad abril de 1998, 328.553 pese-
tas; paga extra junio de 1997, 36.607 pesetas;
paga extra Navidad de 1997, 91.517 pesetas;
paga extra junio de 1998, 91.517 pesetas;
paga extra Navidad de 1998, 30.506 pesetas;
asimismo se le retuvieron por el concepto de
embargo en las nóminas de junio y julio de
1998 las de, respectivamente, 70.568 pesetas
y 14.067 pesetas, sin que hubieran aplicado
dichas sumas al pago de la deuda que cons-
tituía su objeto.#

Segundo. En 13 de noviembre de 1998 pre-
sentó la papeleta de conciliación adminis-
trativa.#
Fundamentos de derecho#

Primero. Justificados en virtud de la prueba
practicada los créditos objeto de la demanda,
salvo y en tanto que nada se cobró en dicha
mensualidad el descuento de 70.568 pesetas
en la nómina de abril de 1998, procederá su
reconocimiento a cargo de la empresa como
deudor directo y principal, de conformidad
con los artículos 4.2 f) y 29 del Estatuto de
los Trabajadores (R.D. leg. 1/1995), sin actual
declaración de responsabilidad del Fondo de
Garantía Salarial que estará a la suya subsi-
diaria prevista en el artículo 33.1 de dicho
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texto.#
Vistos los preceptos legales citados y demás

de concordante aplicación al caso,#
Fallo: Estimando en parte la demanda inter-

puesta por Eusebio García García contra la
empresa Rehabitat Condal, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, condeno a la indicada
empresa a abonar al actor la cantidad de
663.335 pesetas con un interés del 10% por
mora, absolviendo sin perjuicio de sus res-
ponsabilidades legales al Fondo de Garantía
Salarial.#

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
anunciándolo en este Juzgado de lo Social
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de la notificación de la presente sentencia,
acompañando a dicho anuncio, si el recurren-
te es la empresa, el resguardo acreditativo de
haber ingresado en el Banco Bilbao Vizcaya
Agencia 5734 sita en la Plaça de Catalunya
número 5 de esta ciudad cuenta corriente
número 5210£-69£-1343/98 denominación Juz-
gado de lo Social Número 10 de Barcelona,
la cantidad de 25.000 pesetas y así mismo
el resguardo acreditativo de haber ingresado
en idéntica entidad bancaria y en el número
de cuenta corriente 5210£-65£-1343/98 deno-
minación Juzgado de lo Social Número 10
de Barcelona la cantidad objeto de condena;
todo ello según lo previsto en los artículos
226 y 227 de la Ley de Procedimiento Laboral.#

Así por esta mí sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.#

Publicación. La sentencia que precede ha
sido leída y publicada por el ilustrísimo señor
Magistrado Juez de lo Social que la suscribe,
estando celebrando audiencia pública. Doy
fe.#

Diligencia. La extiendo yo, la Secretaria,
para hacer constar que se incluye el original
de esta resolución en el Libro de Sentencias,
poniendo en los autos certificación literal de
la misma; que se remite a cada una de las
partes un sobre por correo certificado, con
acuse de recibo, conteniendo copia de ella,
conforme a lo dispuesto en los artículos 56
y siguientes de la Ley de Procedimiento Labo-
ral. Doy fe.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones,
salvo que revistan forma de auto o sentencia,
se harán en estrados y para su inserción en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efec-
tos pertinentes, expido el presente edicto en
Barcelona, a 7 de mayo de 1999.#

La Secretaria judicial, María José Jimeno
Calvo.#

0399019874
A

Número 10, de Barcelona#

EDICTO#

Según lo acordado en los autos 272/99,
seguidos en este Juzgado a instancia de Juan
Arenas Valverde, contra Manufacturas Akront,
S.A., en relación a demanda por el presente
se notifica a Manufacturas Akront, S.A., en
ignorado paradero la resolución dictada en
los presentes autos en fecha 5 de mayo de
1999, cuyo tenor literal de su parte dispositiva
dice:#

«Sentencia número 283/99. En la ciudad
de Barcelona, a cinco de mayo de mil nove-
cientos noventa y nueve.#

Don Emilio García Olles, Magistrado Juez
del Juzgado de lo Social Número 10, de los
de esta ciudad, he visto y examinado los autos
seguidos en este Juzgado a instancia de Juan
Arenas Valverde, contra Manufacturas Akront,
S.A., y Fondo de Garantía Salarial, sobre recla-
mación de cantidad.#
Antecedentes de hecho#

Primero. Con fecha 11 de marzo de 1999,
se presentó en el Decanato la demanda sus-
crita por la parte actora, que correspondió por
turno de reparto a este Juzgado, y en la que,
tras alegarse los hechos y fundamentos legales
que estimó procedentes a su derecho, supli-
caba se dictase sentencia en la que se aco-
gieran sus pretensiones.#

Segundo. Admitida a trámite la demanda
y señalado día y hora para la celebración del
acto del juicio, este tuvo lugar en el día seña-
lado, al que comparecieron las partes y defen-
sores que constan se afirmó y ratificó en su
demanda, con las alegaciones pertinentes, se
practicándose las pruebas propuestas y admi-
tidas, solicitándose sentencia de conformidad
a sus pretensiones.#

Tercero. La empresa demandada, citada en
forma, no compareció al acto del juicio.#

Cuarto. Que en la tramitación de los pre-
sentes autos se han observado las prescrip-
ciones y plazos legales.#
Hechos probados#

Primero. El actor ha venido prestando ser-
vicios por cuenta de la empresa demandada,
quedando pendientes de pago los salarios por
los períodos y cantidades reclamados, según
detalle en la demanda.#

Segundo. En 23 de febrero de 1999 se pre-
sentó la papeleta de conciliación adminis-
trativa.#
Fundamentos de derecho#

Primero. Justificados en virtud de la prueba
practicada los créditos objeto de la demanda,
procederá su reconocimiento a cargo de la
empresa como deudor directo y principal, de
conformidad con los artículos 4.2 f) y 29 del
Estatuto de los Trabajadores, sin actual decla-
ración de responsabilidad del Fondo de
Garantía Salarial, que estará a la suya sub-
sidiaria prevista en el artículo 33.1 del Estatuto
de los Trabajadores.#

Vistos los preceptos legales citados y demás
de concordante aplicación al caso.#

Fallo: Estimando la demanda interpuesta
por Juan Arenas Valverde, contra Manufac-
turas Akront, S.A., condeno a la referida
empresa a abonar al actor la cantidad de
1.558.895 pesetas, con un interés del 10 por
100 por mora, absolviendo sin perjuicio de
sus responsabilidades legales al Fondo de
Garantía Salarial.#

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
anunciándolo en este Juzgado de lo Social
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de la notificación de la presente sentencia,
acompañando a dicho anuncio, si el recurren-
te es la empresa, el resguardo acreditativo de
haber ingresado en el banco Bilbao Vizcaya,
agencia 5734 sita en la plaza de Catalunya,
número 5, de esta ciudad, cuenta corriente
número 5210£-69£-* denominación “Juzgado de
lo Social Número 10, de Barcelona”, la can-
tidad de 25.000 pesetas y así mismo el res-
guardo acreditativo de haber ingresado en
idéntica entidad bancaria y en el número de
cuenta corriente número 5210£-65£-* denomi-
nación “Juzgado de lo Social Número 10, de
Barcelona”, la cantidad objeto de condena,
todo ello según lo previsto en los artículos
226 y 227 de la Ley de Procedimiento Laboral.#

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.#

Publicación. La sentencia que precede ha
sido leída y publicada por el ilustrísimo señor
Magistrado Juez de lo Social que la suscribe,
estando celebrando audiencia pública. Doy
fe.#

Diligencia. La extiendo yo, la Secretaria,
para hacer constar que se incluye el original
de esta resolución en el libro de sentencias,
poniendo en los autos certificación literal de
la misma, que se remite a cada una de las
partes un sobre por correo certificado, con
acuse de recibo, conteniendo copia de ella,
conforme a lo dispuesto en el artículo 56 y
siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral.
Doy fe.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones,
salvo que revistan forma de auto o sentencia,
se harán en estrados y para su inserción en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efec-
tos pertinentes, expido el presente edicto en
Barcelona, a 5 de mayo de 1999.#

La Secretaria judicial, María José Jimeno
Calvo.#

0399019873
A

Número 14, de Barcelona#

EDICTO#
Según lo acordado en los autos 590/97,

seguidos en este Juzgado, a instancia de Paz
Viladomiu Sans contra El Periódico de la Pre-
cariedad, S.L., Nuevas Alternativas S.L. y Fun-
dación La Farola, en relación a demanda por
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despido, por el presente se notifica a Funda-
ción La Farola, en ignorado paradero, la reso-
lución dictada en los presentes autos en fecha
29 de abril de 1999, cuyo tenor literal de su
parte dispositiva dice:#

«Diligencia. En Barcelona, a veintinueve
de abril de mil novecientos noventa y nueve.#

La extiendo yo, la Secretaria judicial para
hacer constar que por la codemandada Fun-
dación La Farola se consignó la suma de
25.000 pesetas en 27 de agosto de 1997 en
la cuenta correspondiente del Juzgado en el
Banco Bilbao Vizcaya, al anunciar recurso de
suplicación contra la sentencia recaída en
autos. Asimismo hago constar que según con-
versación telefónica mantenida con el Juzgado
de lo Social Número 30 de esta ciudad, que
tramita las ejecuciones 2236/97, anexa a la
643/97 y a la 332/98, se ha manifestado que
se ha dictado la insolvencia de dicha deman-
da; lo que paso a dar cuenta a su señoría acom-
pañando propuesta de resolución. Doy fe.»#

«Propuesta de providencia de la Secretaria
doña Luisa Molina Villalba. En Barcelona, a
veintinueve de abril de mil novecientos
noventa y nueve.#

Dada cuenta y visto el contenido de la ante-
rior diligencia, póngase a disposición de la
actora en autos, la suma de 25.000 pesetas,
que fueron ingresadas en 27 de agosto de 1997
en la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya número
5214£-0000£-65£-6666£-89 por la codemandada
Fundación La Farola, al anunciar recurso de
suplicación frente a la sentencia recaída en
autos.#

Notifíquese la presente resolución a las par-
tes, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición ante
este Juzgado, por término de tres días a contar
desde su notificación.#

Así lo propongo a su señoría ilustrísima
doña Carmen Pérez Sánchez. Doy fe.#

Conforme, la Magistrado Jueza, la Secre-
taria judicial.#

Diligencia. Seguidamente se cumple lo
acordado, y se notifica la anterior resolución
mediante correo certificado con acuse de reci-
bo conforme a lo prevenido en el artículo 56
de la Ley de Procedimiento Laboral, remitién-
dose copia de la misma al letrado de la actora,
a Fundación La Farola y al Letrado de El Perió-
dico de la Precariedad, S.L. y de Nuevas Alter-
nativas, S.L., don David Sánchez Ballester.
Doy fe.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones,
salvo que revistan forma de auto o sentencia,
se harán en estrados y para su inserción en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efec-
tos pertinentes, expido el presente edicto en
Barcelona, a 17 de mayo de 1999.#

La Secretaria judicial, Luisa Molina Villalba.#
0399019877

A

Número 17, de Barcelona#

EDICTO#

Según lo acordado en los autos 249/99,
seguidos en este Juzgado a instancia de Luis
Martínez Valero, contra Infomóvil, S.A., y Fon-
do de Garantía Salarial, en relación a demanda
por el presente se notifica a Infomóvil, S.A.,
en ignorado paradero la resolución dictada
en los presentes autos en fecha 26 de abril
de 1999, cuyo tenor literal de su parte dis-
positiva dice:#

«Sentencia número 332/99. En la ciudad
de Barcelona, a veintiséis de abril de mil nove-
cientos noventa y nueve.#

Vistos por mí, don José Eduardo Martínez
Mediavilla, Magistrado Juez del Juzgado de
lo Social Número 17, de Barcelona, los pre-
sentes autos promovidos por don Luis Mar-
tínez Valero, en reclamación por despido,
frente a la empresa Infomóvil, S.A., y Fondo
de Garantía Salarial.#
Antecedentes de hecho#

Primero. Con fecha 10 de marzo de 1999
tuvo entrada en esta Secretaría demanda pre-
sentada por la parte actora, en la que tras efec-
tuar las alegaciones que creyó oportunas,
suplicó al Juzgado se dictase sentencia de con-
formidad con los pedimentos contenidos en
el suplico de la misma.#

Segundo. Señalados día y hora para la cele-
bración del acto del juicio, éste tuvo lugar
el día 26 de abril de 1999 en que compareció
la parte actora, quien, tras efectuar las ale-
gaciones y pruebas pertinentes, elevó sus con-
clusiones a definitivas. No comparecieron la
empresa Infomóvil, S.A., ni el Fondo de Garan-
tía Salarial.#

Tercero. En la tramitación del presente pro-
ceso se han observado las normas de perti-
nente y general aplicación.#
Hechos probados#

Primero. Que el actor don Luis Martínez
Valero, mayor de edad, con D.N.I. número
43.400.103, ha venido prestando sus servicios
para la empresa Infomóvil, S.A., con la cate-
goría profesional de conductor/repartidor,
antigüedad de 23 de noviembre de 1998 y
retribución bruta mensual, con inclusión de
prorrata de pagas extras de 167.685 pesetas.#

Resulta aplicable el Convenio Colectivo de
transporte de mercancías por carretera de la
provincia de Barcelona.#

Segundo. Que el día 1 de febrero de 1999
el demandante acudió a la empresa para rea-
lizar sus tareas habituales, y en ese momento,
un representante de la misma le dijo, verbal-
mente, que no volviera más por las depen-
dencias de la compañía.#

Tercero. Que el señor Martínez no ostenta
ni ha ostentado cargo alguno de representa-
ción sindical.#

Cuarto. Que se intentó, sin efecto, acto de
conciliación.#
Fundamentos de derecho#

Único. Valorando conjuntamente la prue-
ba practicada y sin perjuicio de que dada la

incomparecencia de la parte demandada, pese
a su citación en forma con tal finalidad, se
haga uso de la facultad conferida discrecio-
nalmente al Magistrado de tenerla por confesa
en los hechos esenciales en los que la parte
actora basa su pretensión, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 91.2 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral, el cese en el trabajo del
actor, acordado de forma verbal, determina
que el mismo debe considerarse como un des-
pido, calificado como improcedente, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 55 del Estatuto
de los Trabajadores, debiendo decretarse las
medidas legales inherentes a dicha declara-
ción previstas en el artículo 56 del citado Esta-
tuto. Todo ello sin perjuicio de las respon-
sabilidades legales del Fondo de Garantía
Salarial con exclusivo fundamento en el artí-
culo 33 del Estatuto de los Trabajadores.#

Fallo: Que, estimando la demanda inter-
puesta por don Luis Martínez Valero, frente
Infomóvil, S.A., y Fondo de Garantía Salarial,
debo declarar y declaro la improcedencia del
despido del actor acordado por la empresa
demandada en fecha 1 de febrero de 1999,
condenando a la compañía demandada, Info-
móvil, S.A., a que, a su elección, opte entre
readmitir al trabajador o indemnizarle en la
cantidad legalmente prevista (en el caso de
autos: 62.888 pesetas), y, en uno u otro caso,
al abono de los salarios de tramitación desde
la fecha del despido (a razón de 5.590 pesetas
diarias). Todo ello sin perjuicio de las respon-
sabilidades legales del Fondo de Garantía
Salarial, con exclusivo fundamento en el artí-
culo 33 del Estatuto de los Trabajadores.#

La opción deberá ejercitarse por escrito o
comparecencia ante la Secretaría de este Juz-
gado dentro del plazo de cinco días desde
la notificación de la presente resolución.#

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo, haciendo saber a las partes
que contra la misma cabe recurso de supli-
cación ante el Tribunal Superior de Justicía
de Catalunya, anunciándolo ante este Juzgado
de lo Social en el plazo de cinco días hábiles
siguientes a la notificación de la presente sen-
tencia, siendo indispensable que hasta el
momento de anunciar la suplicación, si es la
parte demandada quien lo interpone, acredite
haber consignado el importe de la condena
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 5734, sita
en Barcelona, plaza de Catalunya, número 5,
cuenta corriente número 5217000065
0249/99 más la cantidad de 25.000 pesetas
en la cuenta corriente número 5217000069
0249/99 de la misma entidad bancaria, deter-
minando la no aportación de los resguardos
a que se le tenga por desistido al recurrente.#

Publicación. La sentencia que precede ha
sido leída, dada y publicada por el ilustrísimo
señor Magistrado Juez que la suscribe estando
celebrando audiencia pública en el día de su
fecha. Doy fe.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones,
salvo que revistan forma de auto o sentencia,
se harán en estrados y para su inserción en
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el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efec-
tos pertinentes, expido el presente edicto en
Barcelona, a 11 de mayo de 1999.#

La Secretaria judicial, Rosa Maria Goñalons
Benavent.#

0399019296
A

Número 17, de Barcelona#

EDICTO#

Según lo acordado en los autos 1131/98,
seguidos en este Juzgado a instancia de Car-
men Ruiz Jiménez, contra Ibérica de Conser-
vaciones Generales, S.L., María Rosa Clua Ibá-
ñez y Fondo de Garantía Salarial, en relación
a demanda por reclamación de cantidad, por
el presente se notifica Ibérica de Conserva-
ciones Generales, S.L., y María Rosa Clua Ibá-
ñez en ignorado paradero la resolución dic-
tada en los presentes autos en fecha, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:#

«Sentencia número 120/99. En la ciudad
de Barcelona, a nueve de febrero de mil nove-
cientos noventa y nueve.#

Vistos por mí, don José Eduardo Martínez
Mediavilla, Magistrado Juez del Juzgado de
lo Social Número 17, de Barcelona, los pre-
sentes autos promovidos por doña Carmen
Ruiz Jiménez, en reclamación de cantidad,
frente a Ibérica de Conservaciones Generales,
S.L., María Rosa Clua Ibáñez y el Fondo de
Garantía Salarial.#
Antecedentes de hecho#

Primero. Con fecha 26 de octubre de 1998
tuvo entrada en esta Secretaría demanda pre-
sentada por la parte actora, en la que tras efec-
tuar las alegaciones que creyó oportunas,
suplicó al Juzgado se dictase sentencia de con-
formidad con los pedimentos contenidos en
el suplico de la misma.#

Segundo. Señalados día y hora para la cele-
bración del acto del juicio, éste tuvo lugar
el día 9 de febrero de 1999 en que compareció
la parte actora, quien, no haciéndolo la
demandada pese a estar citada en legal forma.
Tras efectuar las alegaciones y pruebas per-
tinentes, la parte actora elevó sus conclusiones
a definitivas. #

Tercero. En la tramitación del presente pro-
ceso se han observado las normas de perti-
nente y general aplicación.#
Hechos probados#

Primero. Que al actora doña Carmen Ruiz
Jiménez, mayor de edad, con D.N.I. número
35.083.073, ha venido prestando sus servicios
para la empresa Ibérica de Conservaciones
Generales, S.L., con una antigüedad de 1 de
junio de 1994, categoría profesional de lim-
piadora y retribución bruta sin inclusión de
prorrata de pagas extras de 101.201 pesetas
mensuales, más dos pagas extraordinarias por
el indicado importe cada una de ellas.#

Resulta aplicable el Convenio Colectivo de
Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia
de Barcelona para los años 97£-98.#

Segundo. Que la demandante no ha per-

cibido las cantidades (y por los conceptos),
que a continuación se detallan:#

Año 1997:#
Mes, enero; devengo, 85.680; cobrado,

89.993 pesetas; diferencia, 4.313 pesetas.#
Mes, febrero; devengo, 95.224; cobrado,

85.060 pesetas; diferencia, 10.164 pesetas.#
Mes, marzo; devengo, 95.224; cobrado,

70.010 pesetas; diferencia, 25.214 pesetas.#
Disposición adicional 3ª C, diferencia,

5.195 pesetas.#
Mes, abril; devengo, 95.224; cobrado,

86.460 pesetas; diferencia, 8.764 pesetas.#
Mes, mayo; devengo, 95.224; cobrado,

98.010 pesetas; diferencia, £-2.786 pesetas.#
Mes, junio; devengo, 99.120; cobrado,

93.814 pesetas; diferencia, 5.306 pesetas.#
P. verano; devengo, 83.544; cobrado,

39.814 pesetas; diferencia, 43.730 pesetas.#
Disposición adicional 3ª B, diferencia,

3.476 pesetas.#
Mes, julio; devengo, 99.120; cobrado,

91.364 pesetas; diferencia, 7.756 pesetas.#
Mes, agosto; devengo, 99.120; cobrado,

101.608 pesetas; diferencia, £-2.560 pesetas.#
Mes, septiembre; devengo, 63.700; cobra-

do, 40.301 pesetas; diferencia, 23.399 pese-
tas.#

Mes, octubre; devengo, 78.750; cobrado,
35.028 pesetas; diferencia, 43.722 pesetas.#

Mes, noviembre; devengo, 78.750; cobra-
do, 33.898 pesetas; diferencia, 44.852 pese-
tas.#

P. Navidad, devengo, 61.571; cobrado,
27.497 pesetas; diferencia, 34.074 pesetas.#

Mes, diciembre; devengo, 95.725; cobrado,
44.018 pesetas; diferencia, 51.707 pesetas.#

Disposición adicional 3ª A, diferencia, 372
pesetas.#

Total, 298.072 pesetas.#
Año 1998:#
Mes, enero; devengo, 101.201 pesetas;

cobrado, 50.559 pesetas; diferencia, 50.642
pesetas.#

Mes, febrero; devengo, 101.201 pesetas;
cobrado, 99.369 pesetas; diferencia, 1.832
pesetas.#

Mes, marzo; devengo, 101.201pesetas;
cobrado, 97.936 pesetas; diferencia, 3.265
pesetas.#

Mes, abril; devengo, 101.201 pesetas;
cobrado, 101.201 pesetas; diferencia, 0 pese-
tas.#

Mes, mayo; devengo, 87.987 pesetas;
cobrado, 81.450 pesetas; diferencia, 6.537
pesetas.#

Mes, junio; devengo, 101.201 pesetas;
cobrado, 101.201 pesetas; diferencia, 0 pese-
tas.#

P. verano; devengo, 60.056; cobrado,
56.817 pesetas; diferencia, 239 pesetas.#

Mes, julio; devengo, 101.201 pesetas;
cobrado, 101.201 pesetas; diferencia, 0 pese-
tas.#

Mes, agosto; devengo, 101.201; cobrado,
£- pesetas; diferencia, 101.201 pesetas.#

Mes, septiembre; devengo, 77.847; cobra-
do, £- pesetas; diferencia, 77.847 pesetas.#

Total, 241.563 pesetas.#
Tercero. Que doña Rosa Clúa Ibáñez es la

Administradora de la compañía Ibérica de
Conservaciones Generales, S.L. No consta que
la señora Clúa haya llevado a cabo actuacio-
nes divergentes con la legislación o normas
sociales, ni que haya obrado de forma negli-
gente.#

Cuarto. Que se intentó, sin efecto, acto de
conciliación.#
Fundamentos de derecho#

Primero. La demandante no ha probado (y
sobre ella recaía, en base al artículo 1214 del
C.C., la carga de la prueba), que la Admi-
nistradora de la Sociedad haya ejecutado actos
contrarios a la Ley o los Estatutos o que haya
actuado sin la diligencia precisa para el
desempeño del cargo (como exige el artículo
69 de la L.S.R.L. en relación con el 133 de
la L.S.A.), por lo que la señora Clúa Ibáñez
será absuelta.#

Segundo. Acreditados, con la prueba prac-
ticada, los importes que la actora debió per-
cibir y los que realmente cobró y no habiendo
probado la empresa el pago de la diferencia,
se condenará a la compañía a que abone a
doña Carmen Ruiz la suma, es decir, 539.635
pesetas. Todo ello sin perjuicio de las respon-
sabilidades legales del Fondo de Garantía
Salarial en los supuestos del artículo 33 del
Estatuto de los Trabajadores.#

Tercero. A ese importe, 539.635 pesetas,
se le aplicará el interés del artículo 921 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil al no haberse
solicitado expresamente el previsto en el 29.3
del Estatuto de los Trabajadores. Se ha seña-
lado jurisprudencialmente que la simple
expresión “intereses legales” (que es la que
se emplea en el suplico de la demanda), se
contrae a los del citado artículo de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.#

Fallo: Que, estimando parcialmente la
demanda interpuesta por doña Carmen Ruiz
Jiménez, frente a Ibérica de Conservaciones
Generales, S.L., María Rosa Clua Ibáñez y el
Fondo de Garantía Salarial, debo condenar
y condeno a la empresa demandada, Ibérica
de Conservaciones Generales, S.L., a que abo-
ne a la parte actora la cantidad de 539.635
pesetas, que será incrementada con los inte-
reses previstos en el artículo 921 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.#

Absuelvo a doña María Rosa Clua Ibáñez
de las pretensiones en su contra formuladas.#

Y todo ello sin perjuicio de las responsa-
bilidades del Fondo de Garantía Salarial con
fundamento en el artículo 33 del Estatuto de
los Trabajadores.#

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo, haciendo saber a las partes
que contra la misma cabe recurso de supli-
cación ante el Tribunal Superior de Justicía
de Catalunya, anunciándolo ante este Juzgado
de lo Social en el plazo de cinco días hábiles
siguientes a la notificación de la presente sen-
tencia, siendo indispensable que hasta el
momento de anunciar la suplicación, si es la
parte demandada quien lo interpone, acredite
haber consignado el importe de la condena
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 5734, sita
en Barcelona, plaza de Catalunya, número 5,
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cuenta corriente número 5217000065
1131/98 más la cantidad de 25.000 pesetas
en la cuenta corriente número 5217000069
1131/98 de la misma entidad bancaria, deter-
minando la no aportación de los resguardos
que se tenga por desistido al recurrente.#

Publicación. Se ha dado, leído y publicado
la sentencia anterior por el Magistrado Juez
que lo ha dictado, celebrando audiencia
pública, el día de su fecha. Doy fe.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones,
salvo que revistan forma de auto o sentencia,
se harán en estrados y para su inserción en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efec-
tos pertinentes, expido el presente edicto en
Barcelona, a 6 de mayo de 1999.#

La Secretaria judicial, Rosa Maria Goñalons
Benavent.#

0399019295
A

Número 18, de Barcelona#

EDICTO#
Según lo acordado en los autos 851/98,

seguidos en este Juzgado a instancia de Ole-
gario Muñoz González contra Construcciones
San José, S.A., Fondo de Garantía Salarial, Pro-
cedata S.L., Pantachas S.L. en relación a
demanda por el presente se notifica a Cons-
trucciones San José, S.A., Procedata S.L. y Pan-
tachas, S.L. en ignorado paradero la resolución
dictada en los presentes autos en fecha 17
de abril de 1999, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:#

«Auto de la Magistrado Jueza Amparo Illán
Teba. En Barcelona, a diecisiete de abril de
mil novecientos noventa y nueve.#
Hechos#

Primero. En fecha 10 de marzo de 1999
recayó sentencia por la que estimando la
demanda interpuesta por don Olegario Muñoz
González en reclamación por cantidad for-
mulada frente a la empresa Pantachas, S.L.
y el Fondo de Garantía Salarial, debo con-
denar a la empresa demandada a que abone
al actor la cantidad de 155.747 pesetas, sin
perjuicio de las responsabilidades del Fondo
de Garantía Salarial.#

Segundo. En fecha 31 de marzo de 1999
ha sido presentado escrito por el Instituto
Nacional Seguridad Social anunciando su
intención de interponer recurso de suplica-
ción, cuando no cabe contra la misma recurso
alguno, y no siendo parte dicho organismo
en las presentes actuaciones.#

Tercero. En fecha 16 de abril se admitió
erróneamente, por este Juzgado, dicho recur-
so.#
Razonamientos jurídicos#

Primero. Las normas procesales imponen
la obligación de examinar de oficio los escritos
por los que se anuncia el propósito de entablar
recurso de suplicación, siendo indispensable
que contra la sentencia dictada quepa el refe-

rido recurso, lo que no ocurre en el caso que
nos ocupa, en que la sentencia no es recurrible
en suplicación por razón de la cuantía, según
lo establecido en el artículo 189.1 de la Ley
de Procedimiento Laboral, y que los que for-
mulen el recurso sean partes del procedimien-
to. En consecuencia no podrá tenerse por
anunciado el recurso, quedando firme la
sentencia.#
Parte dispositiva#

Procede tener por no anunciado recurso de
suplicación por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social por razón de la cuantía y
declarar la firmeza de la sentencia dictada en
las presentes actuaciones.#

Notifíquese la presente resolución a las par-
tes, advirtiéndoles que contra la misma cabe
recurso de reposición a presentar ante este
Juzgado dentro de los tres días hábiles siguien-
tes a su notificación.#

Así lo acuerda, manda y firma la Magistrado
Jueza. Doy fe.#

Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado enviando a las partes la presente
resolución, por correo certificado con acuse
de recibo, en la forma prescrita en el artículo
56 de la Ley de Procedimiento Laboral. Doy
fe.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones,
salvo que revistan forma de auto o sentencia,
se harán en estrados y para su inserción en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efec-
tos pertinentes, expido el presente edicto en
Barcelona, a 17 de abril de 1999.#

La Secretaria judicial, Rosa Rovira Cornet.#
0399019884

A

Número 24, de Barcelona#

EDICTO#

Según lo acordado en los autos 1326/98,
seguidos en este Juzgado a instancia de Xavier
Torrents Alzuria contra Jepa Instal·lacions
Elèctriques, S.L., Gestió i Muntatges Generals,
S.A., Electrònica Industrial Granollers, S.A. y
Fondo de Garantía Salarial en relación a
demanda por el presente se notifica a Gestió
i Muntatges Generals, S.A. en ignorado para-
dero la resolución dictada en los presentes
autos en fecha 26 de abril de 1999, cuyo tenor
literal de su parte dispositiva dice:#

«Auto. En Barcelona, a veintiséis de abril
de mil novecientos noventa y nueve.#

Dada cuenta y,#
Hechos#

Primero. Que en fecha 30 de marzo de
1999 se dictó sentencia en los presentes autos
la cual fue notificada a las partes.#

Segundo. Que en fecha 26 de abril de 1999
se ha presentado escrito por la parte actora
solicitando se aclare la sentencia en los tér-
minos que son de ver en el escrito presentado.#
Razonamientos jurídicos#

Único. De conformidad con lo dispuesto

en el artículo 267.2 de la Ley Orgánica del
Poder judicial que establece que los Magis-
trados ni podrán variar ni modificar sus sen-
tencias después de firmadas, pero sí aclarar
algún concepto oscuro o suplir cualquier omi-
sión que contengan sobre punto discutido en
el litigio, así como los errores materiales y
manifiestos y los aritméticos podrán ser rec-
tificados en cualquier momento, debiendo
señalar en el presente caso: que el nombre
correcto de la empresa es “Jepa Instal·lacions
Elèctriques S.L.”#

Vistos los preceptos legales citados y demás
de general aplicación al caso,#
Parte dispositiva#

En atención a lo expuesto:#
Decido: Que debo aclarar y aclaro el nom-

bre de la empresa demandada y así en el
hecho probado primero debe constar: “...Jepa
Intal·lacions Elèctriques S.L. ...” y en el tercero
“La empresa Jepa Instal·lacions Elèctriques S.L.
...” en el fundamento jurídico segundo debe
constar “...Jepa Instal·lacions Elèctriques S.L.
...” y en el fallo de la misma debe constar
“...debo condenar y condeno a Jepa Instal·la-
cions Elèctriques S.L. ...” manteniendo el resto
de los pronunciamientos.#

Notifíquese la presente resolución a las par-
tes y se les advierte que el plazo concedido
para recurrir en la sentencia comenzará a con-
tarse a partir de la notificación del presente
auto, por lo que caso de haber anunciado el
recurso con anterioridad deberá formularse
nuevo anuncio.#

Lo mandó y firma su señoría ilustrísima
doña Matilde Sabater Alamar, Magistrado Jue-
za del Juzgado de lo Social Número 24 de
los de esta ciudad y su provincia. Doy fe.#

Diligencia. El anterior auto ha sido pronun-
ciado y publicado por el ilustrísimo señor
Magistrado Juez de lo Social que la suscribe
en el mismo día de su fecha y en Audiencia
Pública; se incluye el original de esta reso-
lución en el Libro de Sentencias, poniendo
en los autos certificación literal de la misma.
Doy fe.#

Diligencia. Seguidamente se remite copia
del anterior auto a las partes por correo cer-
tificado con acuse de recibo. Doy fe.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones,
salvo que revistan forma de auto o sentencia,
se harán en estrados y para su inserción en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efec-
tos pertinentes, expido el presente edicto en
Barcelona, a 13 de mayo de 1999.#

La Secretaria judicial accidental, Alicia
Labrador Rodríguez.#

0399019890
A

Número 24, de Barcelona#

EDICTO#

Según lo acordado en los autos número
72/99, seguidos en este Juzgado a instancia
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de Manuel Rodríguez Fernández, contra Equi-
pamientos Técnicos Comerciales, S.L., y Fon-
do de Garantía Salarial, en relación a deman-
da, por el presente se notifica a Equipamientos
Técnicos Comerciales, S.L., en ignorado para-
dero, la resolución dictada en los presentes
autos en fecha 11 de marzo de 1999, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:#

«Fallo: Que estimando la demanda inter-
puesta por don Manuel Rodríguez Fernández,
contra la empresa Equipamientos Técnicos
Comerciales, S.L., debo declarar y declaro la
improcedencia del despido del que fue objeto
la actora, y en consecuencia debo de con-
denar y condeno a la empresa a que, o bien
readmita al trabajador en el mismo puesto de
trabajo y condiciones que regían antes de pro-
ducirse el despido, o bien a que le abone la
indemnización por importe de 533.871 pese-
tas, cantidad resultante de aplicar el salario
diario del trabajador que asciende a 6.097
pesetas a cada uno de los días indemnizables
(87,563). Sin perjuicio de las responsabilida-
des que en su momento y caso y dentro de
los límites legales le corresponda asumir al
Fondo de Garantía Salarial.#

La opción deberá ejercitarse en el plazo
de cinco días desde la notificación de la sen-
tencia, entendiéndose que en el supuesto de
no ejercitar la opción opta por la readmisión.#

Asimismo deberá abonar al trabajador los
salarios de tramitación desde la fecha del des-
pido hasta la notificación de la presente reso-
lución o hasta la fecha en la que hubiera
encontrado otro empleo de ser este anterior
a la fecha de la sentencia a los efectos pro-
cedentes, y mantener al trabajador de alta en
la Seguridad Social hasta la fecha indicada.#

Notifíquese esta sentencia a las partes y se
les advierte que contra ella cabe recurso de
suplicación para ante la Sala del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, de acuerdo
con los artículos 187 y 188 de la L.P.L., anun-
ciable en el plazo de cinco días hábiles
siguientes a tal notificación por escrito o com-
parecencia ante este Juzgado de lo Social.#

Asimismo se advierte:#
1. Todo el que sin tener la condición de

trabajador o causahabiente suyo o beneficia-
rio del régimen público de Seguridad Social
intente interponer recurso de suplicación con-
signará como depósito la cantidad de 25.000
pesetas. El depósito se constituirá en la entidad
de crédito y cuenta que luego se dirá, debien-
do el recurrente hacer entrega del resguardo
acreditativo en la Secretaría del Juzgado, al
tiempo de interponer el recurso.#

2. El recurrente que no gozare del bene-
ficio de justicia gratuita, deberá acreditar al
anunciar el recurso haber consignado en la
entidad de crédito y cuenta que luego se dirá,
la cantidad objeto de la condena, pudiendo
sustituirse la consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval bancario, en el
que deberá hacerse constar la responsabilidad
solidaria del avalista.#

3. El Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades Locales, los Organismos Autó-
nomos dependientes de todos ellos y quienes
tuvieren reconocido el beneficio de justicia

gratuita quedarán exentas de constituir el
depósito referido y la consignación expresada.#

El depósito y/o la consignación se harán
en ingreso por separado en: Banco Bilbao Viz-
caya, oficina 1.000, plaza de Catalunya, cuen-
ta número 0607000065007299, de depósitos
y consignaciones del Juzgado de lo Social
Número 24, de Barcelona.#

Así por esta mi sentencia, juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones,
salvo que revistan forma de auto o sentencia,
se harán en estrados y para su inserción en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efec-
tos pertinentes, expido el presente edicto en
Barcelona, a 13 de mayo de 1999.#

La Secretaria accidental, Alicia Labrador
Rodríguez.#

0399019888
A

Número 25, de Barcelona#

EDICTO#
Según lo acordado en los autos número

262/99, seguidos en este Juzgado a instancia
de Carlos Polonio Soriano, contra Litografia
Catalana, S.L., y Fondo de Garantía Salarial,
en relación a demanda, por el presente se noti-
fica a Litografia Catalana, S.L., en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes
autos en fecha 5 de mayo de 1999, cuyo tenor
literal de su parte dispositiva dice:#

«Sentència número 366/99. Barcelona,
cinc de maig de mil nou£-cents noranta£-nou.#

La Magistrada Jutge senyora Matilde Aragó
i Gassiot del Jutjat Social Número 25, de Bar-
celona, ha vist les actuacions promogudes per
Carlos Polonio Soriano, contra Litografia Cata-
lana, S.L., i el Fons de Garantia Salarial, sobre
acomiadament i#

Decideixo: Estimar la demanda presentada
per Carlos Polonio Soriano, contra Litografia
Catalana, S.L., i el Fons de Garantia Salarial,
declarar improcedent l’acomiadament que va
efectuar l’empresa amb data d’efectes 18 de
febrer de 1999 i, constatant la impossibilitat
de readmissió per tancament de l’empresa,
declaro en data d’avui extingida la relació
laboral que unia a les parts. Com a conse-
qüència, condemno l’empresa demandada
que indemnitzi l’actor en la quantitat de
1.543.133 pessetes (293 dies) i li pagui els
salaris de tramitació per import de 400.267
pessetes (76 dies). Sense perjudici de la res-
ponsabilitat subsidiària del Fons de Garantia
Salarial, en els supòsits i amb els límits de
l’article 33 de l’Estatut dels Treballadors.#

Notifiqueu aquesta resolució a les parts,
feu£-los saber que poden impugnar£-la mitjan-
çant un recurs de suplicació a la Sala Social
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
i que s’ha d’anunciar en els cinc dies següents
a aquesta notificació. També pot anunciar£-se
per escrit o en compareixença de les parts
o del/de la seu/seva advocat/ada o represen-

tant, en el Jutjat que ha dictat la resolució
que s’impugna, dins el termini indicat. Si el/la
recurrent és la part demandada és indispen-
sable que mostri el resguard acreditatiu que
ha pagat l’import íntegre de la condemna al
Banc Bilbao Biscaia, agència de la plaça Cata-
lunya de Barcelona, compte corrent número
0608000262£-99, d’aquest Jutjat Social, i que
ha ingressat per separat i en el mateix compte
corrent la quantitat de 25.000 pessetes (ex-
cepte si és beneficiari de la justícia gratuïta),
segons el que estableixen els articles 226 i
227 del text refós de la L.P.L. del 17 d’abril
de 1995.#

Aquesta és la meva sentència que pronun-
cio, mano i signo.#

Diligència. L’anterior sentència, que s’uni-
rà al llibre de sentències deixant certificació
a les actuacions, ha estat llegida i publicada
per la Magistrada Jutge que la signa en el dia
de la seva data, en dono fe.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones,
salvo que revistan forma de auto o sentencia,
se harán en estrados y para su inserción en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efec-
tos pertinentes, expido el presente edicto en
Barcelona, a 5 de mayo de 1999.#

La Secretaria judicial, Alicia Labrador
Rodríguez.#

0399019301
A

Número 27, de Barcelona#

EDICTO#

Según lo acordado en los autos número
649/1998, seguidos en este Juzgado a instan-
cia de María Dolores Santiago Vilalta, contra
Badoch, Bertran, Bufi y Creba Asociados, S.A.,
en relación a demanda por el presente se noti-
fica a Badoch, Bertran, Bufi y Creba Asocia-
dos, S.A., en ignorado paradero la resolución
dictada en los presentes autos en fecha 16
de diciembre de 1998, cuyo tenor literal de
su parte dispositiva dice:#

«Sentencia número 774/98. En Barcelona,
a diecisiete de diciembre de mil novecientos
noventa y ocho.#

Doña Elena Paramio Motón, Magistrado
Jueza del Juzgado de lo Social Número 27,
de los de Barcelona, ha visto los presentes
autos promovidos en materia de reclamación
de cantidad, a instancias de María Dolores
Santiago Vilalta, frente a la empresa Badoch,
Bertran, Bufi y Creba Asociados, S.A.#
Antecedentes de hecho#

Primero. Que con fecha 9 de junio de 1998
se presentó en el Decanato demanda suscrita
por la parte actora que correspondió por turno
de reparto a este Juzgado de lo Social, y en
la que, tras alegarse los hechos y fundamentos
legales que estimó procedentes a su derecho,
suplicaba se dictase sentencia de conformidad
con sus pretensiones.#

Segundo. Que admitida a trámite la deman-
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da y señalado día para la celebración, en su
caso, del acto del juicio, éste tras el cumpli-
miento de las exigencias legales, tuvo lugar
el día fijado, al que comparecieron las partes
y defensores que constan en el acta extendida.
Abierto el juicio, la parte actora se afirmó y
ratificó en su demanda, practicándose segui-
damente las pruebas propuestas y admitidas,
solicitándose en conclusiones sentencia de
conformidad a sus pretensiones, como consta
en el acta levantada, quedando los autos a
la vista para dictar sentencia.#

Tercero. Que en la tramitación de los pre-
sentes autos se han observado los requisitos
legales.#
Hechos probados#

Primero. La parte actora doña María Dolo-
res Santiago Vilalta, con D.N.I. número
37.668.696£-D, ha venido prestando sus ser-
vicios por cuenta de la empresa demandada
Badoch, Bertran, Bufi y Creba Asociados, S.A.,
con antigüedad de 18 de marzo de 1996, cate-
goría profesional de administrativa y salario
de 198.525 pesetas mensuales brutas con
inclusión prorratas pagas extras.#

Segundo. La relación laboral entre ambas
partes se extinguió con efectos del 16 de abril
de 1998.#

Tercero. La empresa demandada adeuda a
la parte actora la cantidad total de 628.965
pesetas por conceptos que se desglosan en
el hecho segundo en relación con el hecho
tercero y cuarto de la demanda que se tienen
por reproducidos.#

Cuarto. La actora presentó papeleta de con-
ciliación el 19 de mayo de 1998, habiéndose
celebrado el acto el 4 de junio de 1998 con
el resultado de intentado sin efecto.#

Quinto. La empresa demandada no ha com-
parecido a los actos de conciliación y juicio,
pese a estar citada en legal forma.#
Fundamentos jurídicos#

Primero. A partir de la prueba practicada
y atendida la incomparecencia de la empresa
demandada, no obstante su citación en legal
forma, es tenida por confesa en los hechos
constitutivos de la pretensión, ex artículo 91.2
de la Ley de Procedimiento Laboral, proce-
diendo la estimación de la demanda, al ampa-
ro de lo dispuesto en los artículos 4.2 f) y
29.1 del Estatuto de los Trabajadores, debien-
do hacerse extensiva la condena a los intereses
moratorios postulados, ex artículo 29.3 de la
propia Ley.#

Segundo. Contra la presente sentencia cabe
interponer recurso de suplicación, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 189
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral.#

Vistos los preceptos citados y demás de
general aplicación al presente caso.#

Fallo: Que estimando la demanda inter-
puesta por doña María Dolores Santiago Vilal-
ta, frente a la empresa Badoch, Bertran, Bufi
y Creba Asociados, S.A., sobre reclamación
de cantidad, debo condenar y condeno a
dicha demandada a que haga abono a la parte
actora de la cantidad de 628.965 pesetas por
los conceptos de la demanda, más el 10 por

100 de las cantidades salariales por mora en
el pago.#

Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a dicha notificación, anunciándose
el recurso ante este Juzgado, por escrito o
comparecencia, siendo indispensable, si el
recurrente es el patrono que exhiba al tiempo
de anunciarlo el resguardo acreditativo de
haber depositado en el Banco Bilbao Vizcaya
(agencia Plaza de Catalunya, oficina 5734) y
e n l a c u e n t a c o r r i e n t e n ú m e r o
5227/0000650649.98 de este Juzgado, la can-
tidad objeto de la condena y que deposite
25.000 pesetas en la mencionada cuenta.#

Así por esta mi sentencia, de la que se expe-
dirá testimonio para su unión a las actuacio-
nes, lo pronuncio, mando y firmo.#

Publicación. Se ha dado, leído y publicado
la sentencia anterior por el Magistrado Juez
que lo ha dictado, celebrando audiencia
pública, el día de la fecha. Doy fe.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones,
salvo que revistan forma de auto o sentencia,
se harán en estrados y para su inserción en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efec-
tos pertinentes, expido el presente edicto en
Barcelona, a 14 de mayo de 1999.#

El Secretario judicial, Adrià Maria Gassó
Priu.#

0399019925
A

Número 27, de Barcelona#

EDICTO#
Según lo acordado en los autos número

10/1999, seguidos en este Juzgado a instancia
de María Antonia Hernández Trejo, contra
M.N.T. Ibérica, S.L., Miguel Ángel Martínez
Conde, Pablo Vila Florensa, Javier Espina
Sayol, José Monés Xiol y Fondo de Garantía
Salarial, en relación a demanda por el presente
se notifica a M.N.T. Ibérica, S.L., en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes
autos en fecha 5 de mayo de 1999, cuyo tenor
literal de su parte dispositiva dice:#

«Sentencia número 290/99. En Barcelona,
a cinco de mayo de mil novecientos noventa
y nueve.#

Doña Elena Paramio Motón, Magistrado
Jueza del Juzgado de lo Social Número 27,
de los de Barcelona, ha visto los presentes
autos promovidos en materia de reclamación
de cantidad, a instancias de doña María Anto-
nia Hernández Trejo, frente a la empresa
M.N.T. Ibérica, S.L., en quiebra, sus síndicos
los señores don Pablo Vila Florensa, don Javier
Espina Sayol y don José Monés Xiol y Fondo
de Garantía Salarial.#
Antecedentes de hecho#

Primero. Que con fecha 8 de enero de 1999
se presentó en el Decanato demanda suscrita

por la parte actora que correspondió por turno
de reparto a este Juzgado de lo Social, y en
la que, tras alegarse los hechos y fundamentos
legales que estimó procedentes a su derecho,
suplicaba se dictase sentencia de conformidad
con sus pretensiones.#

Segundo. Que admitida a trámite la deman-
da y señalado día para la celebración, en su
caso, del acto del juicio, éste tras el cumpli-
miento de las exigencias legales, tuvo lugar
el día fijado, al que comparecieron las partes
y defensores que constan en el acta extendida.
Abierto el juicio, la parte actora se afirmó y
ratificó en su demanda, practicándose segui-
damente las pruebas propuestas y admitidas,
solicitándose en conclusiones sentencia de
conformidad a sus pretensiones, como consta
en el acta levantada, quedando los autos a
la vista para dictar sentencia.#

Tercero. Que en la tramitación de los pre-
sentes autos se han observado los requisitos
legales.#
Hechos probados#

Primero. La actora doña María Antonia Her-
nández Trejo, ha venido prestando sus ser-
vicios por cuenta de la empresa demandada
M.N.T. Ibérica, con antigüedad de 7 de sep-
tiembre de 1994, categoría profesional auxi-
liar administrativa y salario de 156.000 pesetas
mes.#

Segundo. La relación laboral entre ambas
partes se extinguió con efectos del 11 de febre-
ro de 1998 por cese voluntario de la de la
trabajadora.#

Tercero. La empresa demandada adeuda a
la actora la cantidad total de 373.738 pesetas
por los conceptos que se desglosan en el
hecho tercero de la demanda.#

Cuarto. La actora presentó papeleta de con-
ciliación el 30 de noviembre de 1998 habién-
dose celebrado el acto el 18 de diciembre
de 1998 con el resultado de intentado sin
efecto.#

Quinto. La empresa demandada no ha com-
parecido a los actos de conciliación y juicio,
pese a estar citada en legal forma.#
Fundamentos jurídicos#

Primero. A partir de la prueba practicada
y atendida la incomparecencia de la empresa
demandada, no obstante su citación en legal
forma, es tenida por confesa en los hechos
constitutivos de la pretensión, ex artículo 91.2
de la Ley de Procedimiento Laboral, proce-
diendo la estimación de la demanda, al ampa-
ro de lo dispuesto en los artículos 4.2 f) y
29.1 del Estatuto de los Trabajadores, debien-
do hacerse extensiva la condena a los intereses
moratorios postulados, ex artículo 29.3 de la
propia Ley únicamente respecto a las canti-
dades adeudadas de naturaleza salarial.
Absuelve al Fondo de Garantía Salarial, sin
perjuicio de las responsabilidades legales que
puedan corresponderle, con exclusivo funda-
mento en el artículo 33 del Estatuto de los
Trabajadores. Se absuelve igualmente a los
comisarios de la quebrada citados a los solos
efectos de la válida constitución del listiscon-
sorcio pasivo necesario.#

Segundo. Contra la presente sentencia cabe
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interponer recurso de suplicación de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 189 y
siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral.#

Vistos los preceptos citados y demás de
general aplicación al presente caso.#

Fallo: Que estimando la demanda inter-
puesta por doña María Antonia Hernández
Trejo, frente a la empresa M.N.T. Ibérica, S.L.,
en situación de quiebra, los síndicos señores
don Pablo Vila Florensa, don Javier Espina
Sayol y don José Monés Xiol y Fondo de
Garantía Salarial, sobre reclamación de can-
tidad, debo condenar y condeno a dicha
empresa demandada a que haga abono a la
parte actora de la cantidad de 373.738 pesetas
por los conceptos de la demanda, más el 10
por 100 de las cantidades salariales por mora
en el pago. Se absuelve al Fondo de Garantía
Salarial, sin perjuicio de las responsabilidades
legales que puedan corresponderle. Se absuel-
ve a los síndicos de la quebrada señores don
Pablo Vila Florensa, don Javier Espina Sayol
y don José Monés Xiol.#

Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a dicha notificación, anunciándose
el recurso ante este Juzgado, por escrito o
comparecencia, siendo indispensable, si el
recurrente es el patrono, que exhiba al tiempo
de anunciarlo el resguardo acreditativo de
haber depositado en el Banco Bilbao Vizcaya
(agencia plaza de Catalunya, oficina 5734) y
e n l a c u e n t a c o r r i e n t e n ú m e r o
5227/000065001099 de este Juzgado, la can-
tidad objeto de la condena y que deposite
25.000 pesetas en la mencionada cuenta.#

Así por esta sentencia, de la que se expedirá
testimonio para su unión a las actuaciones,
lo pronuncio, mando y firmo.#

Publicación. Se ha dado, leído y publicado
la sentencia anterior por el Magistrado Juez
que lo ha dictado, celebrando audiencia
pública, el día de la fecha. Doy fe.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones,
salvo que revistan forma de auto o sentencia,
se harán en estrados y para su inserción en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efec-
tos pertinentes, expido el presente edicto en
Barcelona, a 5 de mayo de 1999.#

El Secretario judicial, Adrià Maria Gassó
Priu.#

0399019302
A

Número 27, de Barcelona#

EDICTO#
Según lo acordado en los autos número

1381/1998, seguidos en este Juzgado a ins-
tancia de Jaime Ortega Alsina, contra Fondo
de Garantía Salarial y Aquatrat Internacional,
S.L., en relación a demanda por el presente
se notifica a Aquatrat Internacional, S.L., en

ignorado paradero la resolución dictada en
los presentes autos en fecha 5 de mayo de
1999, cuyo tenor literal de su parte dispositiva
dice:#

«Sentencia número 289/99. En Barcelona,
a cinco de mayo de mil novecientos noventa
y nueve.#

Doña Elena Paramio Motón, Magistrado
Jueza del Juzgado de lo Social Número 27,
de los de Barcelona, ha visto los presentes
autos promovidos en materia de reclamación
de cantidad, a instancias de Jaime Ortega Alsi-
na, frente a la empresa Aquatrat Internacional,
S.L., y Fondo de Garantía Salarial.#
Antecedentes de hecho#

Primero. Que con fecha 22 de diciembre
de 1998 se presentó en el Decanato demanda
suscrita por la parte actora que correspondió
por turno de reparto a este Juzgado de lo
Social, y en la que, tras alegarse los hechos
y fundamentos legales que estimó procedentes
a su derecho, suplicaba se dictase sentencia
de conformidad con sus pretensiones.#

Segundo. Que admitida a trámite la deman-
da y señalado día para la celebración, en su
caso, del acto del juicio, éste tras el cumpli-
miento de las exigencias legales, tuvo lugar
el día fijado, al que comparecieron las partes
y defensores que constan en el acta extendida.
Abierto el juicio, la parte actora se afirmó y
ratificó en su demanda, practicándose segui-
damente las pruebas propuestas y admitidas,
solicitándose en conclusiones sentencia de
conformidad a sus pretensiones, como consta
en el acta levantada, quedando los autos a
la vista para dictar sentencia.#

Tercero. Que en la tramitación de los pre-
sentes autos se han observado los requisitos
legales.#
Hechos probados#

Primero. El actor don Jaime Ortega Alsina,
ha venido prestando sus servicios por cuenta
de la empresa demandada Aquatrat Interna-
cional, S.L., con antigüedad de 26 de sep-
tiembre de 1997, categoría profesional Inge-
niero técnico y salario de 175.000 pesetas
mensuales.#

Segundo. La relación laboral entre ambas
partes se extinguió con efectos del 11 de
noviembre de 1998.#

Tercero. La empresa demandada adeuda a
la actora la cantidad total de 435.000 pesetas
según desglose del hecho segundo de la
demanda.#

Cuarto. La actora presentó papeleta de con-
ciliación el 27 de noviembre de 1998 habién-
dose celebrado el acto el 17 de diciembre
de 1998 con el resultado de intentado sin
efecto.#

Quinto. La empresa demandada no ha com-
parecido a los actos de conciliación y juicio,
pese a estar citada en legal forma.#
Fundamentos jurídicos#

Primero. A partir de la prueba practicada
y atendida la incomparecencia de la empresa
demandada, no obstante su citación en legal
forma, es tenida por confesa en los hechos
constitutivos de la pretensión, ex artículo 91.2

de la Ley de Procedimiento Laboral, proce-
diendo la estimación de la demanda, al ampa-
ro de lo dispuesto en los artículos 4.2 f) y
29.1 del Estatuto de los Trabajadores, debien-
do hacerse extensiva la condena a los intereses
moratorios respecto a las cantidades reclama-
das como salarios pero no de la de 10.000
pesetas por gastos de viaje, atendiendo a su
naturaleza indemnizatoria o extrasalarial, ex
artículo 29.3 de la propia Ley. Sin perjuicio
de las responsabilidades legales que puedan
corresponder al Fondo de Garantía Salarial,
con exclusivo fundamento en el artículo 33
del Estatuto de los Trabajadores.#

Segundo. Contra la presente sentencia cabe
interponer recurso de suplicación de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 189 y
siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral.#

Vistos los preceptos citados y demás de
general aplicación al presente caso.#

Fallo: Que estimando la demanda inter-
puesta por don Jaime Ortega Alsina, frente a
la empresa Aquatrat Internacional, S.L., y Fon-
do de Garantía Salarial, sobre reclamación de
cantidad, debo condenar y condeno a dicha
empresa demandada a que haga abono a la
parte actora de la cantidad de 435.000 pesetas
por los conceptos de la demanda, más el 10
por 100 de las cantidades salariales por mora
en el pago respecto de la cantidad de 425.000
pesetas. Sin perjuicio de las responsabilidades
legales que puedan corresponder al Fondo de
Garantía Salarial, con exclusivo fundamento
en el artículo 33 del Estatuto de los Tra-
bajadores.#

Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a dicha notificación, anunciándose
el recurso ante este Juzgado, por escrito o
comparecencia, siendo indispensable, si el
recurrente es el patrono, que exhiba al tiempo
de anunciarlo el resguardo acreditativo de
haber depositado en el Banco Bilbao Vizcaya
(agencia plaza de Catalunya, oficina 5734) y
e n l a c u e n t a c o r r i e n t e n ú m e r o
5227/000065138198 de este Juzgado, la can-
tidad objeto de la condena y que deposite
25.000 pesetas en la mencionada cuenta.#

Así por esta sentencia, de la que se expedirá
testimonio para su unión a las actuaciones,
lo pronuncio, mando y firmo.#

Publicación. Se ha dado, leído y publicado
la sentencia anterior por el Magistrado Juez
que lo ha dictado, celebrando audiencia
pública, el día de la fecha. Doy fe.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones,
salvo que revistan forma de auto o sentencia,
se harán en estrados y para su inserción en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efec-
tos pertinentes, expido el presente edicto en
Barcelona, a 5 de mayo de 1999.#

El Secretario judicial, Adrià Maria Gassó
Priu.#

0399019303
A
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Número 29, de Barcelona#

EDICTO#

Se anuncia la venta en pública subasta en
la Sala Audiencia del Juzgado de lo Social
Número 29, de Barcelona, a 7 de mayo de
1999, de los bienes embargados como pro-
piedad de la apremiada en el proceso de eje-
cución número 1678/97, instado por José
Cañizares Bermejo, Daniel Clavero Santiago,
Juan Carlos Jiménez Daza, Francisco Riscos
Álvarez, Manuel Rodríguez Sánchez, Mónica
Muñoz Opez, Francisco Sayavera Lino, José
Calvo Martín, Antonio Molero Caro, Carlos
Torregrosa Aceña, Igbal Pervaiz, Antonio
Moreno Pérez, Teodomiro Castillejos Sán-
chez, Manuel Fadon Cibanal, Rufo Herraiz
Sanz, Santiago Llop Andreu, Antonio Castaño
Gordillo, Justo Lorente Fernández, José Ángel
Ramirez Silva y Anastasio Arcos Risco frente
a Leza, S.A. en las condiciones reguladas en
los artículos 235.1, 262, 263, 264 de la Ley
de Procedimiento Laboral y 1488 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya rela-
ción circunstanciada es la siguiente:#
Vehículo tipo camión, marca Iveco, modelo

109.14, con grua y con matrícula
B£-7324£-IH, del año 1986, con la ITV del
año 1997.#

Vehículo tipo camión, marca Ebro, con matrí-
culo B£-9822£-HK, con caja metálica abierta,
del año 1985 con la ITV del año 1997.#

Vehículo especial tipo cargadora, marca Zen-
cat Lanz con matrícula B£-51082£-VE.#

Vehículo furgoneta, marca Renault, modelo
4 F6, con matrícula B£-3990£-GW, con ITV
hasta el año 1996, con incendio interior.#
Total, 290.000 pesetas.#
Bienes tasados pericialmente en la cantidad

de doscientas noventa mil pesetas (290.000
pesetas).#

Los bienes se encuentran depositados en
depósito municipal del Ayuntamiento de
l’Hospìtalet de Llobregat.#

1ª subasta, 5 de julio de 1999 a las 10.10
horas. Consignación para tomar parte:
145.000 pesetas. Postura mínima: 193.334
pesetas.#

2ª subasta, 26 de julio de 1999 a las 10.05
horas. Consignación para tomar parte:
145.000 pesetas. Postura mínima: 145.000
pesetas.#

3ª subasta, 13 de septiembre de 1999 a
las 10.10 horas. Consignación para tomar par-
te: 145.000 pesetas. Postura mínima: deberá
exceder del 25 por 100 de la cantidad en que
están tasados los bienes. Si hubiere postor que
ofrezca suma superior, se aprobará el remate.
De resultar desierta la 3ª subasta, los ejecu-
tantes, o en su defecto los responsables legales
solidarios o subsidiarios, tendrán el derecho
a adjudicarse los bienes, por el 25 por 100
del avalúo, dándose a tal fin el plazo común
de diez días; de no hacerse uso de este dere-
cho se alzará el embargo.#

Las 2ª o 3ª subastas sólo se celebrarán de
resultar desiertas las precedentes.#

De estar divididos los bienes en lotes, puede
participarse separadamente en la subasta de

cada uno de ellos, siendo el importe de la
consignación y la postura mínima proporcio-
nal al valor de tasación del lote.#

Los licitadores, salvo que sean los propios
ejecutantes, o quienes pudieran subrogarse
legalmente en su lugar, deberán, para poder
tomar parte en las subastas, acreditar previa-
mente haber depositado la cantidad indicada
como consignación, y ello exclusivamente
mediante resguardo acreditativo de depósito
e n l a c u e n t a c o r r i e n t e n ú m e r o
0912000064/1678/97 del Banco Bilbao Viz-
caya, oficina 5734, sito en plaza de Catalunya,
5, de Barcelona.#

No es necesario personarse en el Juzgado
para intervenir en las subastas. Hasta el
momento de su celebración pueden hacerse
posturas por escrito en pliego cerrado, que
se abrirán en el acto del remate al publicarse
las posturas, surtiendo los mismos efectos que
las que se realicen en dicho acto. Junto a la
postura por escrito en pliego cerrado, deberá
remitirse o presentarse en el Juzgado resguar-
do acreditativo de haber efectuado la consig-
nación para tomar parte, y ello exclusivamente
mediante resguardo acreditativo de depósito
e n l a c u e n t a c o r r i e n t e n ú m e r o
0912000064/1678/97, del Banco Bilbao Viz-
caya, oficina 5734, sito en plaza de Catalunya,
5, de Barcelona. Se harán constar los datos
identificativos del remitente, que no se harán
públicos si no lo desea, salvo que resulte adju-
dicatario, entendiéndose, salvo que se indique
lo contrario en el pliego, que: a) se aceptan
las condiciones de la subasta, b) se reserva
la facultad de ceder el remate a un tercero,
de ser procedente, y c) se acepta, si su postura
no fuere la mejor, el que quede reservada la
cantidad consignada a efectos de que, si el
primer adjudicatario no cumpliese la obliga-
ción de pago del resto, pudiera aprobarse el
remate a su favor. Del resultado de la subasta
se le dará cuenta, y de resultar ser el mejor
postor, se le requerirá, para que en el plazo
de tres días acepte la adjudicación, bajo aper-
cibimiento, en caso contrario, de pérdida de
la cantidad consignada.#

Si la adquisición en subasta se realiza en
favor de parte de los ejecutantes y el precio
de adjudicación no es suficiente para cubrir
todos los créditos de los restantes acreedores,
los créditos de los adjudicatarios sólo se extin-
guirán hasta la concurrencia de la suma que
sobre el precio de adjudicacion debería serles
atribuida en el reparto proporcional. De ser
inferior al precio, deberán los acreedores adju-
dicatarios abonar el exceso en metálico.#

Sólo las posturas realizadas por los ejecu-
tantes o por los responsables legales solidarios
o subsidiarios podrán hacerse en calidad de
ceder el remate a un tercero, cesión que debe-
rá efectuarse mediante comparecencia ante el
Juzgado, previa o simultáneamente al pago
del resto del precio del remate, o en todo caso
dentro de los tres días hábiles siguientes.#

El precio íntegro del remate deberá abo-
narse dentro de los tres días siguientes a su
aprobación, caso de no efectuarse en el mismo
acto de la subasta.#

El presente edicto servirá de notificación

en forma para el apremiado y terceros inte-
resados.#

Barcelona, 7 de mayo de 1999.#
El Secretario judicial (firma ilegible).#

0399020110
A

Número 29, de Barcelona#

EDICTO#

Se anuncia la venta en pública subasta en
la Sala Audiencia del Juzgado de lo Social
Número 29, de Barcelona, de los bienes
embargados como propiedad de la apremiada
en el proceso de ejecución número 931/98,
instado por Enrique Torres frente a Carlos
Gutiérrez Bendito, en las condiciones regu-
ladas en los artículos 235.1, 262, 263, 264
de la Ley de Procedimiento Laboral y 1488
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
cuya relación circunstanciada es la siguiente:#
Una cafetera automática, marca Expobar, de

2 brazos, 62.000 pesetas.#
Un frigorífico expositor en acero inoxidable

y cristal con 2 puertas correderas en cristal
y 2 bandejas en cristal de 120 cm. de alto
aproximadamente, 180.000 pesetas.#

Dos televisores color, marca Ansonic,
160.000 pesetas.#

Dos frigoríficos expositores de cristal de sobre
barra con puertas correderas, marca Sima-
ma, 340.000 pesetas.#

Una cocina, Compact industrial de 3 fuegos
y 1 plancha con 2 hornos marca Celaya
y Mas Baga, 400.000 pesetas.#

Una freidora de 2 cubas, marca Hemi, 60.000
pesetas.#

Una plancha industrial sin marca visible y
repisa en la parte inferior, 50.000 pesetas.#

Una cortadora de embutidos, marca Macchi-
na, 30.000 pesetas.#

Una nevera pequeña de 1 puerta, marca
Aspes, 21.000 pesetas.#

Una estructura de acero inoxidable adosada
a la pared compuesta de 2 picas fregaderos
con 4 cajones de unos 3 m. aprox, de largo,
240.000 pesetas.#

Una estructura de acero inoxidable compuesta
de botellero de carga superior con puertas
correderas, 4 puertas en parte inferior, 4
cajones y 2 repisas de entre 3 y 4 m. aprox.,
460.000 pesetas.#

Nueve mesas en color blanco en la parte supe-
rior y patas metálicas doradas, 270.000
pesetas.#

Cuatro taburetes, 104.000 pesetas.#
Bienes tasados pericialmente en la cantidad

de dos millones trescientas setenta y siete mil
pesetas (2.377.000 pesetas).#

Los bienes se encuentran depositados en
c/ Diputación número 214 de Barcelona, sien-
do su depositario doña Mercé Salgado Aliaga.#

1ª subasta, 5 de julio de 1999 a las 10.10
horas. Consignación para tomar parte:
1.188.500 pesetas . Postura mínima:
1.584.667 pesetas.#

2ª subasta, 26 de julio de 1999 a las 10.05
horas. Consignación para tomar parte:
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1.188.500 pesetas . Postura mínima:
1.188.500 pesetas.#

3ª subasta, 13 de septiembre de 1999 a
las 10.10 horas. Consignación para tomar par-
te: 1.188.500 pesetas. Postura mínima: deberá
exceder del 25 por 100 de la cantidad en que
están tasados los bienes. Si hubiere postor que
ofrezca suma superior, se aprobará el remate.
De resultar desierta la 3ª subasta, los ejecu-
tantes, o en su defecto los responsables legales
solidarios o subsidiarios, tendrán el derecho
a adjudicarse los bienes, por el 25 por 100
del avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común
de diez días; de no hacerse uso de este dere-
cho se alzará el embargo.#

Las 2ª o 3ª subastas sólo se celebrarán de
resultar desiertas las precedentes.#

De estar divididos los bienes en lotes, puede
participarse separadamente en la subasta de
cada uno de ellos, siendo el importe de la
consignación y la postura mínima proporcio-
nal al valor de tasación del lote.#

Los licitadores, salvo que sean los propios
ejecutantes, o quienes pudieran subrogarse
legalmente en su lugar, deberán, para poder
tomar parte en las subastas, acreditar previa-
mente haber depositado la cantidad indicada
como consignación, y ello exclusivamente
mediante resguardo acreditativo de depósito
e n l a c u e n t a c o r r i e n t e n ú m e r o
0912000064£-0931£-98 del Banco Bilbao Viz-
caya, oficina 5734, sito en plaza de Catalunya,
5, de Barcelona.#

No es necesario personarse en el Juzgado
para intervenir en las subastas. Hasta el
momento de su celebración pueden hacerse
posturas por escrito en pliego cerrado, que
se abrirán en el acto del remate al publicarse
las posturas, surtiendo los mismos efectos que
las que se realicen en dicho acto. Junto a la
postura por escrito en pliego cerrado, deberá
remitirse o presentarse en el Juzgado resguar-
do acreditativo de haber efectuado la consig-
nación para tomar parte, y ello exclusivamente
mediante resguardo acreditativo de depósito
e n l a c u e n t a c o r r i e n t e n ú m e r o
0912000064£-0931£-98, del Banco Bilbao Viz-
caya, oficina 5734, sito en plaza de Catalunya,
5, de Barcelona. Se harán constar los datos
identificativos del remitente, que no se harán
públicos si no lo desea salvo que resulte adju-
dicatario, entendiéndose, salvo que se indique
lo contrario en el pliego, que: a) se aceptan
las condiciones de la subasta, b) se reserva
la facultad de ceder el remate a un tercero,
de ser procedente, y c) se acepta, si su postura
no fuere la mejor, el que quede reservada la
cantidad consignada a efectos de que, si el
primer adjudicatario no cumpliese la obliga-
ción de pago del resto, pudiera aprobarse el
remate a su favor. Del resultado de la subasta
se le dará cuenta, y de resultar ser el mejor
postor, se le requerirá, para que en el plazo
de tres días acepte la adjudicación, bajo aper-
cibimiento, en caso contrario, de pérdida de
la cantidad consignada.#

Si la adquisición en subasta se realiza en
favor de parte de los ejecutantes y el precio
de adjudicación no es suficiente para cubrir
todos los créditos de los restantes acreedores,

los créditos de los adjudicatarios sólo se extin-
guirán hasta la concurrencia de la suma que
sobre el precio de adjudicacion debería serles
atribuida en el reparto proporcional. De ser
inferior al precio, deberán los acreedores adju-
dicatarios abonar el exceso en metálico.#

Sólo las posturas realizadas por los ejecu-
tantes o por los responsables legales solidarios
o subsidiarios podrán hacerse en calidad de
ceder el remate a un tercero, cesión que debe-
rá efectuarse mediante comparecencia ante el
Juzgado, previa o simultáneamente al pago
del resto del precio del remate, o en todo caso
dentro de los tres días hábiles siguientes.#

El precio íntegro del remate deberá abo-
narse dentro de los tres días siguientes a su
aprobación, caso de no efectuarse en el mismo
acto de la subasta.#

El presente edicto servirá de notificación
en forma para el apremiado y terceros inte-
resados.#

Barcelona, 12 de mayo de 1999.#
El Secretario accidental judicial (firma ile-

gible).#
0399020224

A


