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Núm. 4658
AJUNTAMENT DE VILABLAREIX
Anunci sobre aprovació de la implantació del règim de comunicació de determinades activitats de baixa incidència ambiental
El Ple de la corporació en sessió ordinària de data 14 de març de
2011, va aprovar per unanimitat:
Primer.- Derogar l’Ordenança reguladora de la intervenció municipal en les activitats aprovada pel Ple de la Corporació en sessió
ordinària de data 27 de setembre de 2000, en virtut de l’entrada en
vigència de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats que sotmet a règim de comunicació,
entre altres, l’exercici de les activitats compreses en l’annex A i B de
l’esmentada ordenança.
Segon.- Sotmetre a règim de comunicació l’exercici de les activitats
relacionades en els annexos 1 i 2 d’aquest acord i aprovar-los juntament amb la regulació de la documentació exigible, en aplicació dels
criteris de simplificació administrativa i facilitar l’activitat econòmica derivats de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i
del Consell de 12 de desembre de 2006.
Tercer.- Establir que la comunicació prèvia de l’interessat s’ha de formalitzar una vegada acabades les obres i instal·lacions necessàries
per al seu exercici les quals han d’estar emparades per la llicència
urbanística corresponent i també per la resta de llicències i controls
sectorials necessàries. Restarà subjecte a l’aportació de la documentació determinada en els annexos 1 i 2 abans esmentats.
Quart.- Determinar que el procediment aplicable al règim de comunicació prèvia i les mesures a adoptar quan a la inexactitud, falsedat
o omissió de la documentació presentada serà el regulat a l’article
97 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals sense perjudici de
l’aplicació en el seu dia dels articles 36 i 38 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Cinquè.- Crear un Registre Municipal d’activitats subjecte a prevenció i control ambiental amb inclusió de les sotmeses a règim de comunicació.
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Sisè.- Autoritzar a la Junta de Govern Local per a l’actualització de
les activitats relacionades en els annexos 1 i 2 d’aquesta proposta
d’acord en funció dels canvis normatius en la matèria que puguin
esdevenir.
Setè.- Determinar que aquesta regulació serà vigent des de la seva
publicació fins a la redacció d’una ordenança municipal reguladora
de les activitats en el municipi de Vilablareix derivada del necessari
desenvolupament reglamentari de la Llei 20/2009 i d’altres normatives sectorials relacionades.
Vuitè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, per a general coneixement.
Vilablareix, 21 de març de 2011
Enric Vilert i Butchosa
Alcalde
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