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Consideracions bàsiques de l’OMAIIAA.

- Acostar tots els processos als ciutadans i simplificar-los.

- Avançar en mecanismes d’eficiència, transparència, 
equitat i qualitat.

- Canvi de mentalitat.

- Parteix dels objectius de prevenció i control integrats de la 
Administració Ambiental de la Directiva Comunitària 96/61/CE.

- Unifica els procediments d’intervenció municipal ambiental 
d’activitats en una única Ordenança.



Aspectes més destacats de l'OMAIIAA

- Integració en un únic permís municipal el control preventiu 
de les activitats.

- Generalització del sistema de comunicació a totes les activitats
compreses en l'Annex III de la Llei 3/98,  de 27 de febrer, 
amb excepcions puntuals i concretes.

- Regulació de la intervenció de les EAC’s.
- Realització d’un control previ més exhaustiu de les activitats amb 
impacte ambiental significatiu. 

- Concreció i seguiment dels controls periòdics de les instal·lacions
i activitats, així com dels processos sancionadors.

- Incorporació de criteris i normes en aplicació de noves legislacions 
sectorials i directives europees en matèria de medi ambient.



Classificació de les activitats segons l’OMAIIAA.

- Annex I. Règim d’Autorització Ambiental.

- Annex II. Règim de Llicència Ambiental Municipal.

- Annex III.1. Llicència Municipal d’Obertura d’Establiment.

- Annex III.2. Comunicació prèvia amb certificat.

- Annex III.3. Comunicació prèvia.



Procés de posta en marxa.

- Singularitat organitzativa de l’Ajuntament de Barcelona.
La tramitació afecta a un total de més de 350 persones.

- Disseny de circuits de tramitació per llicències i comunicats i disseny  
de l’aplicatiu informàtic necessari per la tramitació dels comunicats.

- Formació del personal de les Oficines d’Atenció al Ciutadà i dels 
Serveis Tècnics municipals. 

- Formació del personal de les Entitats Ambientals Col·laboradores 
(EAC) i acreditació de les mateixes.

- Formació d’un Grup de Suport Tècnic.

- Informació a altres col·lectius no directament implicats.



Després de sis mesos d’aplicació, els resultats son:
· 1284 Comunicats tramitats.
· 1055 Comunicats admesos. (82%).
· 65 Comunicats admesos a precari. (5%).
· 164 Comunicats no admesos.(13%).
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De la totalitat de comunicats no admesos, 
el motiu d’aquesta no admissió ha estat:
· 78, per manca de documentació. (47%).
· 73, Activitat no sotmesa al règim de comunicació. (45%).
· 10, Activitat que no compleix condicions requerides. (6%).
· 3, Activitat no compatible amb l’emplaçament.(2%).
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Després de sis mesos d’aplicació, la distribució entre el 
règim de llicència i el de comunicació es la següent:
· 1284 Comunicats Annex.III.3 tramitats. (47%).
· 573 Comunicats Annex III.2 (tramit de llicència fins el 31-2-2002). (21%).
· 868 Llicències d'obertura d'establiments, llicències ambientals i 

autoritzacions ambientals. (32%).
Total: 2725 expedients en sis mesos, dels quals un 68 % els hi 

correspondria acollirse als diferents règims de comunicació.
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Resultat de l’inspecció dels comunicats efectuats

· 1284 comunicats tramitats.
· 281 comunicats inspeccionats. (22,5%).
· 227 inspeccions amb resultat correcte. (81%).
·  48 inspeccions amb resultat incorrecte. (17%).
6 inspeccions amb resultat incorrecte han resolt les deficiències. (2%).
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Valoració de la implantació des del punt de vista de la 
repercussió sobre els ciutadans

Des de l’entrada en vigor del règim de comunicació, no és necessari
esperar a la concessió de la llicència per iniciar les actuacions.

Es redueix substancialment la documentació a aportar per part 
dels ciutadans.

Des de les Oficines d’Atenció al Ciutadà i el telèfon 010 es dona 
tota la informació necessària per tramitar un comunicat.

La tramitació del comunicat és immediata. 

S’han reduït significativament els terminis de tramitació municipal
de les noves activitats


