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DISPOSICIONS GENERALS 
 

 
 
 
 

Decrets de l’Alcaldia 
 
 
 

Decret. El 27 de febrer de 1998, el Parlament 
de Catalunya aprovà la Llei d’intervenció integral de 
l’Administració ambiental. Aquesta Llei, dictada per 
adequar la normativa sectorial existent a la normativa 
europea, pretén donar un tractament integrat i pre- 
ventiu de la contaminació per evitar-ne la transferèn- 
cia d’una part del medi a una altra. 

La Llei distingeix diferents grups d’activitats se- 
gons el seu grau d’incidència ambiental, que relacio- 
na en tres annexos (el segon dels quals presenta 
una subdivisió) i estableix tres règims d’intervenció 
correlatius: 
–   autorització i control ambiental. 
–   llicència i control ambiental. 
–   comunicació i control ambiental. 

En aplicació d’aquesta previsió legal, l’Ajuntament 
de Barcelona, en l’Ordenança del medi ambient urbà, 
estableix que les activitats de l’annex III se sotmetran 
al règim de llicència d’obertura d’establiments. 

La Llei d’intervenció integral de l’Administració am- 
biental i el seu desenvolupament normatiu preveuen 
l’existència d’un òrgan ambiental municipal que exer- 
ceix determinades funcions atribuïdes per la normati- 
va en matèria d’intervenció integral de l’Administració 
ambiental. En especial, l’emissió d’informes precep- 
tius i vinculants respecte de les activitats subjectes a 
llicència ambiental compreses a l’annex II.2 de la Llei 
3/1998, de 27 de febrer, i, sempre que hagi estat de- 
legat, respecte a les activitats sotmeses a llicència 
ambiental de l’annex II.1 d’aquesta Llei d’acord amb 
l’article 71 de la Carta Municipal de Barcelona. Així, 
s’estableix a l’article 29 de la Llei 3/1998, de 27 de 
febrer, i als articles 46 i 87 del Decret 136/1999, de 18 
de maig, Reglament de la Llei d’intervenció integral de 
l’Administració ambiental, l’Ordre de 18 de gener de 
2000 de constitució de les ponències ambientals en 
els ens locals i l’article 241.5 de l’Ordenança de medi 
ambient urbà de Barcelona de 26 de març de 1999. 

L’òrgan ambiental municipal exercirà també les 
funcions consultives que les ordenances estableixin 
respecte les activitats sotmeses a autorització  am- 
biental i llicència municipal d’obertura d’establiments. 

Per aquest motiu i en compliment del que disposa 
la normativa esmentada i en ús de les atribucions que 
tinc conferides pels articles 13 i 26.2.d) de la Carta 
Municipal de Barcelona, disposo: 

Primer. Constituir la Ponència Ambiental prevista 
en l’article 29 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, en 
els articles 46 i 87 del Decret 136/1999, de 18 de 
maig, Reglament de la Llei d’intervenció integral de 
l’Administració ambiental, en l’Ordre de 18 de gener 
de 2000 de constitució de les ponències ambientals 
en els ens locals i en l’article 241.5 de l’Ordenança de 
medi ambient urbà de Barcelona, de 26 de març de 

1999, que exercirà les funcions atribuïdes per la nor- 
mativa en matèria d’intervenció integral de l’Adminis- 
tració Ambiental, en especial amb l’emissió d’infor- 
mes preceptius i vinculants respecte a les activitats 
subjectes a llicència ambiental compreses a l’annex 
II.2, de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i també res- 
pecte a les activitats sotmeses a llicència ambiental 
compreses a l’annex II.1, sempre que hagin estat de- 
legades. 

Segon. Crear dins de la Ponència una Comissió 
Tècnica amb les funcions que se li assignen en les 
normes de funcionament. 

Tercer. Aprovar les normes de funcionament de la 
Ponència Ambiental i que es recullen en l’annex 
d’aquest Decret. 

Quart. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la 
delegació relativa al tràmit de qualificació i informe de 
les activitats prevista a l’article 71 de la Carta Munici- 
pal de Barcelona. 

Cinquè.  Assignar  a  la  Ponència  Ambiental  les 
funcions delegades a que es fa esment en aquest 
Decret. 

Barcelona,  23 de maig de 2000. L’alcalde, Joan 
Clos i Matheu. 

(Ref. 1882) 
 
Annex 
 
NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA PONÈNCIA 
AMBIENTAL 
 
Primer. Objecte 

És objecte d’aquestes Normes establir el règim de 
funcionament de la Ponència Ambiental com a òrgan 
ambiental municipal establert tant a la Llei d’interven- 
ció integral de l’Administració ambiental (article 29 de 
la Llei 3/1998, de 27 de febrer), com en el seu Regla- 
ment (articles 46 i 87 del Decret 136/1999, de 18 de 
maig), en l’Ordre de 18 de gener de 2000, de consti- 
tució de les ponències ambientals en els ens locals, i 
en l’Ordenança del medi ambient urbà de Barcelona 
(article 241, acord del Consell Plenari de 26 de març 
de 1999). Al mateix temps s’estableix el règim regula- 
dor de la Comissió Tècnica Ambiental. 
 
Segon. Funcions de la Ponència Ambiental 

La Ponència Ambiental és un òrgan consultiu sen- 
se atribucions resolutòries, que té com a funció princi- 
pal l’emissió d’informes, de caràcter preceptiu i vincu- 
lant, de les activitats subjectes a llicència ambiental, 
compreses a l’annex II.2 de la Llei 3/1998, de 27 de 
febrer. Tanmateix se li atribueix la funció d’emetre in- 
formes preceptius i vinculants de les activitats subjec- 
tes a llicència ambiental, compreses a l’annex II.1, 
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des del moment en què es produeixi la delegació pre- 
vista a l’article 71 de la Carta Municipal de Barcelona, 
tal i com es preveu a l’article 241 de l’Ordenança de 
medi ambient urbà de Barcelona. 

També se li atribueixen les funcions següents: 
1.  Exercir les funcions consultives que les ordenan- 

ces estableixin respecte les activitats sotmeses a 
autorització ambiental i llicència municipal d’ober- 
tura d’establiments. En tot cas, aquest òrgan pre- 
pararà la documentació tècnica i l’informe previ de 
les  activitats  sotmeses  a autorització  ambiental 
als efectes de la intervenció municipal en el pro- 
cediment d’autorització d’aquestes activitats. 

2.  Interpretar la normativa relativa a medi ambient, a 
la prevenció d’incendis i la protecció de la salut, 
específicament  al  contingut  de  l’Ordenança  de 
medi ambient urbà en quant a les disposicions del 
seu Títol IX, de tota aquella altra normativa que 
sigui d’aplicació; en aquest cas podrà demanar 
assessorament als òrgans específics competents. 

3.  Establir criteris d’aplicació d’aquesta normativa. 
4.  Proposar modificacions de la normativa municipal. 
5. Integrar en els informes relatius a les activitats 

sotmeses a llicència ambiental els criteris i exi- 
gències establerts com a objectius municipals en 
matèria de salubritat, seguretat, qualitat de vida i 
sostenibilitat. 

6.  Altres funcions que la normativa li atribueixi. 
 

Tercer. Règim de reunions 
La Ponència Ambiental es reunirà una vegada a la 

setmana, prèvia convocatòria realitzada directament 
pel secretari/ària, per indicació del seu president/a, 
als seus membres, com a mínim amb quaranta vuit 
hores d’antelació. 

Els membres de la Ponència Ambiental tindran a la 
seva disposició, des de la seva convocatòria, la docu- 
mentació relativa als assumptes inclosos a l’ordre del 
dia pel seu examen. 

Per poder elaborar la pertinent ordre del dia, s’hau- 
ran de presentar els assumptes a tractar, a la Secre- 
taria de la Ponència Ambiental, com a mínim setanta 
dues hores abans de la celebració de la sessió que 
correspongui. 

 
Quart. Règim de funcionament 

La sessió començarà amb la lectura i aprovació de 
l’acta de la sessió anterior i seguidament es tractaran 
els temes de l’ordre del dia. 

Per la vàlida celebració de la sessió caldrà la pre- 
sència durant tota la sessió del nombre de membres 
que sigui equivalent a la majoria dels membres de la 
Ponència Ambiental. 

En tot cas, caldrà la presència del president/a i del 
secretari/ària o de les persones que els substitueixin. 

Els informes s’aprovaran per majoria simple i po- 
dran limitar-se a ratificar o donar la seva conformitat a 
l’informe presentat pels serveis tècnics administratius 
o  bé  formularan  una  proposta  alternativa.  En  cas 
d’empat, el vot del president/a tindrà el caràcter de di- 
riment. 

Excepcionalment i amb previ acord de la majoria 
simple de la Ponència Ambiental en que s’apreciï la 
seva  urgència,  es  podran  estudiar  els  assumptes 
aportats directament a la Ponència, sense l’informe 
previ de la Comissió Tècnica Ambiental que es regula 
en aquestes Normes. 

Cinquè. Composició de la Ponència Ambiental 
La Ponència Ambiental estarà presidida pel regidor 

de Salut Pública i estarà integrada pels vocals que a 
continuació es relacionen o qui els substitueixin: 
–   Director de Serveis d’Edificació. 
–   Director de Serveis d’Iniciatives i Vigilància Am- 

biental. 
–   Director de Serveis d’Extinció, Prevenció d’Incen- 

dis i Salvament. 
–   Cap de la Unitat Operativa d’Activitats i Seguretat 

de l’Edificació. 
–   Cap de Serveis de Programes Ambientals i Infor- 

mació de Llicències. 
–   Cap de la Divisió de Prevenció d’Incendis. 
–   Un tècnic de la Unitat Operativa d’Activitats i Se- 

guretat de l’Edificació. 
–   Un tècnic de Serveis de Programes Ambientals i 

Informació de Llicències. 
–   Un tècnic de la Divisió de Prevenció d’Incendis. 

El president/a nomenarà un secretari/ària de la Po- 
nència Ambiental. 
 
Sisè. Suplències dels membres de la Ponència 
Ambiental. 

En cas de vacant, absència, malaltia o altra causa, 
els càrrecs del president/a i secretari/ària seran exer- 
cits pels vocals que a aquest efecte es designin per 
part de la Presidència. 
 
Setè. Comissió Tècnica Ambiental 

Es crea una Comissió Tècnica Ambiental que tin- 
drà com a funció principal emetre els informes que 
s’han  de  sotmetre  a  la  Ponència  Ambiental  en 
aquells assumptes en els quals aquesta Ponència 
és competent. 

La Comissió Tècnica Ambiental tindrà com a funció 
elaborar la relació d’activitats sotmeses al règim de 
llicència d’obertura simplificada. 

La Comissió  Tècnica  Ambiental  estarà  presidida 
pel director de Serveis d’Iniciatives i Vigilància Am- 
biental i estarà integrada per quatre vocals: el cap de 
la Unitat Operativa d’Activitats i Seguretat de l’Edifica- 
ció, el cap de Serveis de Programes Ambientals i In- 
formació de Llicències, un tècnic de la Unitat Operati- 
va d’Activitats i Seguretat de l’Edificació i un tècnic de 
Serveis de Programes Ambientals i Informació de Lli- 
cències. 

Serà secretari/ària de la Comissió Tècnica Ambien- 
tal el cap de Serveis de Programes Ambientals i Infor- 
mació de Llicències. 

En cas d’absència, vacant, malaltia o altra causa, 
els membres de la Comissió seran suplerts per les 
persones que designi el president/a. 

La Comissió Tècnica Ambiental es reunirà amb la 
periodicitat necessària per a assolir l’agilitació dels 
tràmits de les llicències sol·licitades, fins i tot si cal 
diàriament. 
 
Vuitè. Suport administratiu 

El president/a de la Ponència Ambiental comptarà 
amb la col·laboració i suport administratiu dels Sec- 
tors d’Urbanisme i de Serveis i Manteniment Urbà, en 
concret  de la Direcció  d’Edificació  i de la Direcció 
d’Iniciatives i Vigilància Ambiental per impulsar i se- 
guir els assumptes que corresponguin a la seva com- 
petència i dirigir el funcionament de la Ponència Am- 
biental. 
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Novè. Secretari/ària 
El secretari/ària de la Ponència Ambiental haurà de 

convocar i estendre acta de cada sessió, la qual s’in- 
clourà en el pertinent llibre d’actes. 

El secretari/ària de la Comissió Tècnica Ambiental 
haurà d’estendre, igualment, la pertinent acta de cada 
sessió i haurà de remetre els informes de la Comissió 
Tècnica Ambiental emesos en matèries competència 
de la Ponència Ambiental al seu president/a per tal 
que s’incloguin dins l’ordre del dia de la propera reu- 
nió de la Ponència Ambiental. 

Desè. Lloc de les reunions 
Les sessions de la Ponència Ambiental i de la Co- 

missió Tècnica Ambiental tindran lloc en la depen- 
dència que determini el seu president/a. 
 
Onzè. Normes aplicables 

En tot allò que no s’hagi establert en aquest Re- 
glament serà aplicable la normativa relativa al fun- 
cionament dels òrgans col·legiats de govern muni- 
cipal i de procediment administratiu, continguda a la 
Llei  de  règim  jurídic  i  procediment  administratiu 
comú (Llei 30/1992, de 26 de novembre). 

 
 
 
 
 

MODIFICACIONES DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 2000 
(Transferències) 

(Aprovades per decret de l’Alcaldia de 23 de maig de 2000) 
 
 

Partida  Tipus   Descripció  Altes  Baixes 
22719 9901 43230  MC7  Altres contractes de serveis  20.000.000 
48900 0501 43210  MC8  Altres transferències  20.000.000 
48900 0101 13120  MC7  Altres transferències  3.364.000 
22610 0101 13120  MC8  Altres despeses compra de serveis  3.364.000 
48900 0601 12110  MC7  Altres transferències  270.000 
48900 0101 13111  MC8  Altres transferències beques IDEC-Universitat 

Pompeu Fabra  270.000 
22700 0610 12110  MC7  Neteja d’edificis i locals  1.500.000 
22109  0101  12310 MC8 Altre material de consum no inventariable     1.500.000    

25.134.000 25.134.000 
 
 

Partida  Tipus   Descripció  Altes  Baixes 
65104 0605 43230  MC7  Inversions a determinar Districte  17.300.000 
73901 0605 43240  MC8  Transferència de capital a l’Institut Municipal 

Parcs i Jardins  17.300.000 
65104 0607 43230  MC7  Inversions a determinar Districte  14.700.715 
78007 0607 43230  MC8  Transferència de capital a l’associació espor- 

tiva Tarr   14.700.715    
32.000.715 32.000.715 


