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Emili Tapias Sola, Llicenciat en Dret, Secretari General de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar, província de Barcelona.
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 23 de desembre de
2021 adoptà, entre d'altres els següents acords:
Antecedents
1. La Junta de Govern Local del 27/05/2021 es va prendre raó de la memòria del Pla
2016-2020 i del Programa 2020 redactada pels tècnics municipals (expedient
H2002019000001).
2. La Junta de Govern Local en sessió de 9-12-2021 va aprovar el “Pla de verificació
de les activitats comunicades de Malgrat de Mar, 2022-2025”.
3. Els tècnics municipals han elaborat la proposta de “Programa de verificació
d’activitats comunicades de Malgrat de Mar 2022”.
Consideracions jurídiques

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

En data 17-12-2021, la Cap de la Unitat Administrativa de l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat ha emès l’informe següent.
“1. Normativa aplicable
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
- Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica (en allò que no ha estat derogat per la Llei 18/2020).
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques (LPACAP).
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya. (TRLMC).
- Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
2. L’art. 69.3 de la LPACAP disposa que les declaracions responsables i les
comunicacions permeten el reconeixement o exercici d’un dret o bé l’inici d’una
activitat, des del dia de la seva presentació, sense perjudici de les facultats de
comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les administracions públiques.
Aquesta facultat cal entendre-la en el sentit que tant es pot comprovar la documentació
presentada com inspeccionar l’establiment.
La Llei 7/1985,
explícitament, en
procediments de
ser introduït per

de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local estableix
el seu article 84 ter, que els ens locals han d’establir i planificar els
verificació posteriors a les activitats comunicades. Aquest article va
la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, la qual va
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modificar també el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals amb la
finalitat que els ajuntaments poguessin establir una taxa per a la realització d’aquestes
comprovacions.
En aplicació de l’obligació que imposa el nou redactat de la Llei de bases del règim
local a què he fet referència, l’ajuntament en els plans i programes d’inspecció de les
activitats, establiments i instal·lacions, ha d’establir els objectius, les prioritats i els
criteris, amb la finalitat de garantir la seva adequació efectiva a la normativa vigent.
La Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica, que deroga
parcialment la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica, en l’article 7, estableix que les administracions públiques tenen el
deure de garantir el compliment de la normativa aplicable a les activitats econòmiques
mitjançant l’execució dels plans d’inspecció i control corresponents.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

El capítol III de la llei regula el control de les activitats econòmiques, com a aspectes
destacables s’estableix que:
-

El control de les administracions públiques sobre l’inici i l’exercici d’activitats
econòmiques ha d’ésser proporcionat, no discriminatori, transparent i objectiu, i ha
d’estar vinculat clarament i directament a l’interès general que el justifica.

-

El control posterior de les activitats econòmiques es pot iniciar en el moment de la
presentació de la documentació requerida segons el règim d’intervenció
administrativa que correspongui. L’Administració pot comprovar en qualsevol
moment que es compleixen els dits requisits i requerir al titular de l’activitat que
aporti qualsevol document o informació que estigui obligat a tenir.

-

L’administració competent ha de verificar, per mitjà dels procediments de
comprovació el compliment dels requisits formals establerts per aquesta llei i dels
requisits materials relatius a l’activitat econòmica regulats per la normativa sectorial
aplicable.

-

Els procediments de comprovació es poden iniciar d’ofici, per acord de l’òrgan
competent o atenent els plans d’inspecció i control que estableix aquest capítol o la
normativa sectorial aplicable.

En l’article 44 s’estableix que les administracions públiques han d’aprovar anualment
plans d’inspecció i control de les activitats subjectes al règim de control posterior per a
acomplir les tasques de control a què obliga aquesta llei. Els dits plans s’han de
publicar en els webs respectius i en el portal únic per a les activitats econòmiques, on
s’han de fer constar els recursos humans i materials que es destinen a l’execució dels
plans.
3. L’objectiu final d’aquest programa és garantir que les activitats que en l’inici del seu
funcionament estiguin subjectes al règim vigent de comunicació compleixen amb els
requisits de seguretat, protecció al medi ambient, salubritat i tranquil·litat que els són
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exigibles, per així millorar la qualitat de vida dels ciutadans i alhora facilitar l’activitat
econòmica.
El període de vigència d’aquest programa comprén l’any 2022. De les 340 activitats
incloses en el pla, s’ha previst verificar un 100% de les activitats de l’annex III (les de
més incidència ambiental), totes les sectorials (1 activitat), el 30% de les activitats
subjectes a comunicació amb projecte i certificat, i el 30% de les activitats subjectes a
comunicació amb certificat. En la verificació de les activitats es prioritzen aquelles que
tinguin assignat un índex de criticitat més elevat.
L’any
-

2022 s’ha previst verificar les activitats següents:
Activitats de l’annex III LPCA: 6
Sectorial: 1
Comunicació amb projecte i certificat: 9
Comunicació amb certificat: 15

El Pla preveu que la verificació de les activitats les portaran a terme el personal
municipal adscrit a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, el qual podrà disposar, de la
col·laboració per part d’entitats col·laboradores de l’Administració (Entitats de Control).
Per la tramitació administrativa que se’n pugui derivar es comptarà amb el suport
d’un/a assessor/a jurídic i una persona administrativa. També preveu que les visites
d’inspecció als establiments de restauració es coordinaran amb personal tècnic de
salut pública.
4. Procediment d’aprovació i competència: El “Pla de verificació d’activitats
comunicades 2022-2025” preveu que els programes que el desenvoluparan seran
aprovats per la Junta de Govern Local.
D’acord amb l’art. 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, caldrà publicar la resolució d’aprovació i el
Programa en la seu electrònica municipal.
Per decret d’alcaldia 3876/2021 de 3-12-2021, s’ha delegat a favor de la Junta de
Govern Local l’aprovació del Programa anual de verificació d’activitats comunicades.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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Conclusions
D’acord amb els antecedents i fonaments jurídics exposats, procedeix elevar a la Junta
de Govern Local, la proposta d’aprovació del “Programa de verificació d’activitats
comunicades de Malgrat de Mar 2022”, redactat pels tècnics municipals.”
Aquesta Alcaldia, per avocació de les competències delegades a favor de la regidoria
d'Activitats,
L’Alcaldia, en data 20 de desembre de 2021 ha emès proposta per a la junta de govern
local, la qual, per unanimitat dels cinc membres assistents ha adoptat els següents
Acords:
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Primer. Aprovar el “Programa de verificació d’activitats comunicades de Malgrat de
Mar, 2022”, redactat pels tècnics municipals.
Segon. Publicar aquest acord i el programa en la seu electrònica de l’Ajuntament per
la seva difusió.
I, perquè així consti i produeixi els efectes que corresponguin a l’expedient que l’ha
motivat, signo aquest certificat amb l’advertència a què es refereix l’article 206 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
d’ordre i amb el vist i plau de l’Alcaldessa.
Vist i plau
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Sònia Viñolas Mollfulleda
Alcaldessa

