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ORDENANÇA REGULADORA DEL PROCEDIMENT DE COMPROVACIÓ D’
ACTIVITATS COMERCIALS ( SUPÒSITS  DEL REAL DECRET – LLEI

19/2012, DE 25 DE MAIG)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L ‘aprovació del Reial Decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents
de liberalització del comerç i de determinats serveis, i la seva voluntat d’afavorir
la  remoció  dels  obstacles  administratius  que  hi  ha  actualment  per  exercir
determinades  activitats,  ha  portat  a  la  supressió  de  tots  els  supòsits  d'
autorització  o  llicència  municipal  prèvia,  motivats  en  la  protecció  del  medi
ambient,  de  la  seguretat  o  de  la  salut  públiques,  lligats  als  establiments
comercials amb una superfície de fins a 300 metres quadrats i a la prestació de
determinats serveis que es duguin a terme en el  territori  nacional,  i  que es
detellen en l’annex del Reial Decret Llei-

Aquest plantejament suposa el desplaçament de la tècnica autorització, evitant
els controls previs, per altres modalitats que facilitin la llibertat d' establiment i
de prestació de serveis, propiciant l' existència de controls posteriors a l' inici de
l' activitat, a través de la inspecció i de mesures de restauració o disciplina per
a aquells supòsits en què es detecti un incompliment de la normativa aplicable i
Reguladora de l’activitat.

D'  aquesta  manera,  es  podrà  iniciar  l'  execució  d'  obres  i  instal  ·  lacions i
l'exercici  de  l'  activitat  comercial  i  de  serveis  amb  la  presentació  d'  una
declaració  responsable  o  comunicació  prèvia,  segons  el  cas,  en  la  qual  l'
empresari declari complir els requisits exigits per la normativa vigent i disposar
dels documents que s' exigeixin, a més de tenir el justificant del pagament   del
tribut corresponent quan sigui preceptiu.

El control administratiu passarà a realitzar-se a posteriori aplicant-se el règim
sancionador  vigent  en  matèria  de  comerç  interior,  ordenació  del  sòl  i
urbanisme,  protecció  de  la  salut,  del  medi  ambient  i  del  patrimoni  històric
artístic, de manera que aquest mecanisme no suposi un menyscabament de les
garanties en la prestació del servei cap als consumidors,  ni de les obligacions
de  compliment  de  la  normativa  sectorial  autonòmica  o  municipal  aplicable.
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Cal per tot això, un canvi en el model de gestió en la intervenció administrativa
actual,  basat  en  la  rigorosa  aplicació  del  procediment  administratiu  i  en
l'exclusiva  verificació  prèvia  pels  serveis  municipals  del  compliment  de  la
normativa d'aplicació, per un altre model basat en el control posterior, motiu pel
qual es fa necessària la regulació del procediment de comprovació de Activitats
Comercials i Serveis, que constitueix l'objecte de la present Ordenança.

TITOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

Aquesta Ordenança té per objecte regular el procediment de comprovació de
l'inici i exercici d'activitats comercials i serveis continguts en l'annex del Reial
Decret Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del
comerç  i  de  determinats  serveis;  tot  això  en  el  marc  de  la  competència
reconeguda en l'article 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, desenvolupada per l'article 5 de l'esmentat Reial Decret-
llei,  que habilita les entitats  locals a regular el  procediment de comprovació
posterior dels elements i circumstàncies posades de manifest per l'interessat a
través de la declaració responsable o de la comunicació prèvia, d'acord amb el
que disposa l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 2. Àmbit d’aplicació

Aquesta Ordenança s'aplicarà a la  comprovació i  inspecció de les activitats
comercials  minoristes  i  la  prestació  de  determinats  serveis,  relacionats  en
l'annex del Reial Decret Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de
liberalització  del  comerç  i  de  determinats  serveis  ,  realitzats  a  través
d'establiments permanents, situats en el Municipi de Térmens, i la superfície útil
d'  exposició  i  venda  al  públic  no  sigui  superior  a  300  m2.

Article 3. Activitats excloses

Queden  excloses  del  procediment  de  comprovació  regulat  en  aquesta
Ordenança, aquelles activitats que, tot i ser desenvolupades en establiments
inclosos en el seu àmbit d'aplicació, tinguin impacte en el patrimoni històric-
artístic o en l'ús privatiu i ocupació dels béns de domini públic, per l'exercici
seguirà sent necessària la corresponent llicència o autorització prèvia.

Article 4. Règim Jurídic

1. D'acord amb el que estableix l'article 39.bis de la Llei  30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, les administracions públiques han de vetllar pel compliment
dels requisits aplicables segons la legislació corresponent , per a això podran
comprovar,  verificar,  investigar  i  inspeccionar  els  fets,  actes,  elements,
activitats,  estimacions  i  altres  circumstàncies  que  es  produeixin.  Aquest
precepte té la seva concreció en l'àmbit local en l'article 84 de la Llei 7/1985, de
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2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que estableix el sotmetiment
a control posterior a l'inici de l'activitat, a efectes de verificar el compliment de la
normativa reguladora de la mateixa, com un dels mitjans d'intervenció de  les
entitats locals en l’activitat dels ciutadans.

2. L'activitat  d'intervenció de les entitats locals s'ha d'ajustar, en tot  cas, als
principis d'igualtat de tracte, necessitat i proporcionalitat amb l'objectiu que es
persegueix.

3.  Les  actuacions  de  comprovació  i  inspecció  s'ajustaran  a  les  normes
sectorials  que  corresponguin.  En  absència  d'aquestes  són  aplicables   els
preceptes continguts en la present Ordenança.

4.  En  tot  el  que  no  es  determini  en  aquesta  Ordenança  s'estarà  al  que
s'estableix en quant a procediment administratiu comú en la Llei 30/1992, de 26
de  novembre  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i   del
procediment administratiu comú.

Article 5. Personal competent

1. Les tasques de comprovació i inspecció seran desenvolupades per personal
tècnic de l'Ajuntament de Térmens.

El  personal  municipal  a  què es  refereix  aquest  article  podrà  accedir  en  tot
moment als establiments o instal · lacions de les activitats sotmeses a aquesta
ordenança,  les  persones  responsables  han  de  prestar  l'assistència  i  col  ·
laboració  necessàries,  així  com  permetre  l'entrada  d'aquell  en  les  instal  ·
lacions.  El  personal  que  en  l'exercici  de  la  seva comesa tingui  assignades
funcions  d'inspecció,  tindrà  la  consideració  d'autoritat  pública.

2. De considerar necessari per a la millor gestió de l'activitat de comprovació,
l'Ajuntament podrà recórrer a la col · laboració privada d'entitats de valoració
legalment acreditades, a través de les quals podrà gestionar la totalitat o una
part d'aquesta activitat. Aquestes entitats actuaran en règim de concurrència,
en els termes assenyalats en la disposició addicional 2a del Reial Decret-Llei
19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i  de
determinats serveis.

TITOL II. PROCEDIMENT DE COMPROVACIÓ

Article 6. Inici del procediment

1.  El  procediment  de  comprovació  posterior  s'iniciarà  d'ofici  com  a
conseqüència  de la  presentació  per  part  de  l'interessat,  de  la  corresponent
declaració  responsable  o  comunicació  prèvia  relativa  a  l'activitat  a
desenvolupar ( acompanyada de la documentació necessària segons el cas i
descrita  en  l’ordenança  municipal  reguladora  de  les  activitats  i  serveis  i
obertura  d’establiments),  i  tindrà  per  objecte  controlar  que  aquesta  activitat
compleix  els  requisits  legalment  establerts,  i  verificar  els  elements  i
circumstàncies posades de manifest per l'interessat en la seva declaració o
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comunicació,  així  com  que  la  documentació  presentada  sigui  completa  i
correcta.

2.  El  procediment  es  pot  iniciar  també  com  a  conseqüència  de  l'actuació
inspectora en els casos en què es constati l'existència d'activitats que no hagin
estat  comunicades  o  que  no  estiguin  plenament  emparades  per  la
corresponent comunicació efectuada.

3.  L'inici  del  procediment  de  comprovació  es  notificarà  a  l'interessat
conjuntament amb la comunicació que preveu l'article 42.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre,  de règim jurídic de les administracions públiques i  del
procediment administratiu comú.

Article 7. Activitats de comprovació

1. Els Serveis competents de l'Ajuntament de Térmens metran els informes
tècnics  necessaris  que  verifiquin  l'efectiva  adequació  i  conformitat  de  la
documentació  aportada  per  l'interessat  amb  la  declaració  responsable  o  la
comunicació  prèvia,  i  dels  elements  i  circumstàncies  posades  de  manifest
mitjançant la seva presentació.

2. Quant a la declaració responsable, i d'acord amb el que estableix l'article 71
bis.1  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, la comprovació
anirà directament relacionada amb la manifestació expressa, clara i precisa per
part de l'interessat que compleix els requisits establerts en la normativa vigent i
que  disposa  de  la  documentació  que  així  ho  acredita.

3. Respecte a la comunicació prèvia, i d'acord amb el que estableix l'article 71
bis.1  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, la comprovació
comprendrà l'exposició per part l'interessat de les seves dades identificatives i
altres requisits exigibles per al'exercici d'un dret o l'inici d'una activitat.

Article 8. Inexactitud, falsedat o omissió en la documentació

1.  Si  la  declaració  responsable o comunicació prèvia  presentés deficiències
derivades de l'incompliment o manca de concreció d'algun dels requisits exigits,
o  resulta  imprecisa  la  informació  aportada  amb  vista  a  la  valoració  de  la
legalitat  de  l'acte  comunicat,  es  comunicarà  a  l'interessat  que  s'abstingui
d'exercir l'activitat i se li requerirà perquè en el termini de deu dies procedeixi a
l'esmena, d'acord amb el que estableix l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha
desistit de la seva petició.
 
2. Transcorregut aquest termini sense que s'aporti la documentació requerida o
es  doni  resposta  satisfactòria  al  requeriment  efectuat,  es  dictarà  resolució
expressiva que la comunicació prèvia o declaració responsable no ha produït
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efectes, es dictarà resolució en què es considerarà que ha desistit de la seva
petició.

Article 9. Resultat de les activitats de comprovació

1.  Les  activitats  de  comprovació  finalitzaran  quan,  com  a  resultat  de  les
mateixes,  es  conclogui  pels  Serveis  competents  que  tota  la  informació
presentada és certa i suficient, o que, de no ser-ho, s'ha procedit a l'esmena en
forma i termini, i que la activitat que es pretén desenvolupar està compresa dins
de l'àmbit d'aplicació del Reial Decret Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures
urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, o normativa  que
en el futur el desenvolupi o substitueixi.

Si  s'escau,  s'obrirà  el  procediment  d'inspecció  regula  el  títol  III  d'aquesta
Ordenança.

2.  Per  contra,  de  considerar  que  la  declaració  responsable  o  comunicació
prèvia, pateix d'inexactitud, falsedat o omissió en qualsevol dada, manifestació
o document, i que l'interessat no ha procedit a la seva adequada esmena en
forma o termini, o bé, que vist l'essencial de la inexactitud, falsedat o omissió
no hi  ha possibilitat  d'esmena, s'ha de suspendre el  procediment mitjançant
resolució de l'òrgan competent i es notificarà aquest extrem l'interessat perquè
procedeixi a la presentació del tràmit correcte o la interposició dels recursos
que siguin procedents.

3. D'acord amb el que estableix l'article 71 bis.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en
qualsevol dada , manifestació o document que s'acompanyi o incorpori a una
declaració responsable o a una comunicació prèvia, o la no presentació davant
l'Administració competent de la declaració responsable o comunicació prèvia,
determinarà  la  impossibilitat  de  continuar  amb  l'exercici  del  dret  o  activitat
afectada  des  del  moment  en  què  es  tingui  constància  de  tals  fets,  sense
perjudici  de  les  responsabilitats  penals,  civils  o  administratives  que  siguin
procedents.

Així  mateix,  la  resolució  de  l'Administració  pública  que  declari  aquestes
circumstàncies pot determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació
jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del dret o a l'inici de
l'activitat corresponent, així com la impossibilitat d'instar un nou procediment
amb el mateix objecte durant un període de temps determinat, tot això d'acord
amb els termes establerts en les normes sectorials d'aplicació.

TÍTOL III. PROCEDIMENT D’INSPECCIÓ

Article 10. Potestat inspectora

1.  Els  serveis  municipals  competents  realitzaran  les  comprovacions  i
inspeccions que es considerin necessàries en relació amb les activitats objecte
de l'Ordenança, en l'exercici de les competències atribuïdes per la legislació
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vigent,  sense  perjudici  que  pugui  exigir  la  presentació  de  la  documentació
acreditativa  del  compliment  de  qualsevol  extrem  basat  en  la  normativa
d'aplicació.

2.  A més,  l'Ajuntament  podrà,  en  qualsevol  moment,  per  iniciativa  pròpia  o
prèvia denúncia de particular, procedir a la inspecció de les activitats iniciades
acord amb el règim de comunicació prèvia i declaració responsable, per tal de
comprovar el seu correcte funcionament, la veracitat de les dades contingudes
en la documentació aportada, o qualsevol altra qüestió relativa a l'establiment,
dins el marc de les competències municipals, es pot exigir la presentació de la
documentació  acreditativa  del  compliment  de  qualsevol  extrem  basat  en  la
normativa d’aplicació.

3. El personal inspector podrà accedir en tot moment als establiments o instal ·
lacions  de  les  activitats  sotmeses  a  aquesta  ordenança,  les  persones
responsables han de prestar l'assistència i col · laboració necessàries, així com
permetre l'entrada d'aquell en les instal · lacions. El personal que en l'exercici
de  la  seva  comesa  tingui  assignades  funcions  d'inspecció,  tindrà   la
consideració d’autoritat pública.

Article 11. Actes d’inspecció i/o comprovació

1. Les actuacions realitzades per la inspecció es recolliran en Actes que tindran
en tot  cas, la consideració de document públic i  amb valor probatori  en els
procediments sancionadors, sens perjudici de les proves que en defensa dels
respectius  drets  o  interessos  puguin  aportar  els  propis  administrats.

2.  En  les  Actes  d'inspecció  es  consignaran,  almenys,  els  següents:

a. Lloc, data i hora de formalització.
b. Identificació del personal inspector.
c. Identificació del titular de l'activitat o de la persona o persones amb les que
s'entenguin  les  actuacions  expressant  el  caràcter  amb  què  intervenen.
d.  Descripció  succinta  de  les  actuacions  realitzades  i  de  totes  les
circumstàncies que es considerin rellevants.
i. Manifestacions de l’interessat en cas que es produeixin.

Per  a  una  millor  acreditació  dels  fets  recollits  en  les  actes,  es  podran
annexionar a aquestes tots els documents, plànols, fotografies o altres mitjans
de constatació que es considerin oportuns.

3.  Les  actes  s'estendran  per  triplicat  i  s'han  d'emplenar  en  presència,   si
s’escau,  de  les  persones  davant  les  que  s'estenguin.  Seran  signades  pel
personal inspector actuant, i si escau, per la persona o persones davant les que
s’estenguin, quedant les mateixes notificades en aquest acte mitjançant còpia
de  l'acta  amb  aixecament  de  la  corresponent  diligència  de  notificació.

En el cas que la persona o persones davant dels que s'empleni l'acta es neguin
a  signar,  o  rebre  la  seva  còpia,  s'ha  de  fer  constar  aquest  fet  mitjançant
diligència en la mateixa amb expressió dels motius adduïts i  especificant les
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circumstàncies  de  l'intent  de  notificació  i  si  és  el  cas,  del  lliurament.  En
qualsevol cas, la manca de signatura de la diligència de notificació de l'acta no
exonera  de  responsabilitat,  ni  destruirà  el  seu  valor  probatori.

4.  Excepcionalment,  quan  l'actuació  realitzada  revista  especial  dificultat  o
complexitat,  podrà  emplenar  l'acta  pel  personal  inspector  amb  posterioritat
havent  motivar  aquesta  circumstància,  notificar  la  mateixa  una  vegada
emplenada a les persones assenyalades en els apartats anteriors.

Article 12. Resultat de l’actitat inspectora.

1. El resultat de l'actuació inspectora, contingut en l'acta corresponent, podrà
ser:

a) Favorable: en el cas que l'activitat comprovada, inspeccionada o controlada
s’exerceixi d’acord amb la normativa d’aplicació en vigor.

b) Condicionat:  en el  cas que s'apreciï  la necessitat  d'adoptar determinades
mesures correctores.

c)  Desfavorable:  en  el  cas  que  l'activitat  comprovada,  inspeccionada  o
controlada  present  irregularitats  substancials  i  s'apreciï  la  necessitat  de
suspensió de l'activitat fins que s'adoptin les mesures correctores procedents,
en cas que fossin possibles. En cas contrari es proposarà a l'òrgan competent
el cessament definitiu de l’activitat.

2. En el cas que s'adverteixin irregularitats o deficiències en el funcionament
d'una activitat,  derivant una acta condicionada o desfavorable, aquesta serà
motivada i notificada als interessats segons el que estableix l'article anterior,
determinant pels serveis competents un termini per a l’adopció de les mesures
correctores  proposades d'acord  amb la  naturalesa de les  mateixes,  que no
podrà  ser  superior  a  dos  mesos,  excepte  casos  especials  degudament
justificats.

Transcorregut el termini concedit sense que pels requerits s'hagin adoptat les
mesures ordenades, es dictarà, sempre que les circumstàncies ho aconsellin i
no es perjudiqui el dret de tercers, per l’òrgan competent, resolució acordant la
suspensió de l’exercici de l’activitat fins que s'adoptin les mesures correctores
ordenades.

3. L'adopció de les mesures que preveu aquest article és independent de la
incoació,  quan  sigui  procedent,  del  procediment  sancionador  que  pugui
correspondre.

Article 13. Suspensió de l’activitat.

1. Tota activitat a què fa referència la present Ordenança podrà ser suspesa per
no exercir acord amb els requisits establerts en la normativa d'aplicació, així
com si  es comprova la producció d'incomoditats,  alteració de les condicions
normals de seguretat,  salubritat  i  medi  ambient,  la producció de danys a la
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riquesa pública o privada o la producció de riscos o incomoditats apreciades
per les persones o béns.

2. Les denúncies que es formulin donaran lloc a l'obertura de les diligències
corresponents  per  tal  de  comprovar  la  veracitat  dels  fets  denunciats.

3.  Les  activitats  que  s'exerceixin  sense  la  presentació  de  la  corresponent
comunicació  prèvia  o  declaració  responsable,  o  contravenint  les  mesures
correctores que s'hagin establert, seran suspeses immediatament. Així mateix,
la  comprovació  per  part  de  l'Ajuntament  de  la  inexactitud  o  falsedat  en
qualsevol dada, manifestació o document, de caràcter essencial, que s'hagués
aportat  o de l'incompliment dels requisits assenyalats  en la legislació vigent
determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat des
del  moment en què es tingui  constància de tals fets,  sense perjudici  de les
responsabilitats  penals,  civils  o  administratives  que  siguin  procedents.

4.  La resolució per la qual  s'ordeni  la suspensió té caràcter immediatament
executiu i s'haurà de notificar als interessats. No serà preceptiu per a l'adopció
d'aquesta mesura cautelar el tràmit d'audiència prèvia, sense perjudici que en
el procediment sancionador puguin presentar les al · legacions que s'estimen
pertinents.

TÍTOL IV. RÈGIM SANCIONADOR

Article 14. Disposicions generals.

1. El règim sancionador aplicable serà el vigent en matèria de comerç interior,
ordenació del  sòl  i  urbanisme, protecció de la salut,  del  medi  ambient  i  del
patrimoni  històric-artístic,  de  manera  que es  mantinguin  les  garanties  en  la
prestació del servei cap als consumidors i les obligacions de compliment de la
normativa  sectorial  autonòmica  o  municipal,  en  els  casos  en  què  hi  hagi.

2.  En  defecte  de  normativa  sectorial  específica,  tenen  la  consideració
d'infraccions administratives les accions i omissions que vulnerin les normes
relatives  a  les  condicions  tècniques  de  seguretat,  higiene,  sanitàries,
d'accessibilitat, de confortabilitat i de protecció del medi ambient, així com la
desobediència de els mandats i  requeriments de l'Administració municipal  o
dels seus agents, dictats en aplicació d’aquesta.

3.  De  la  mateixa  manera,  es  consideraran  infraccions  administratives  les
accions i omissions que vulnerin aquesta Ordenança.

Article 15. Tipificació d’infraccions

1. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus, de conformitat
amb la tipificació que estableixen els articles següents, sense perjudici del que
estableixin les diferents normes sectorials aplicables en funció de l'activitat o
servei  objecte  de  la  declaració  responsable  o  comunicació  prèvia  que  va
motivar l’inici del procediment.
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2. Es  consideren infraccions molt greus: 

a) L'exercici  de l'activitat sense la presentació de la corresponent declaració
responsable o comunicació prèvia.

b) L'incompliment de l'ordre de cessament o suspensió de l'activitat prèviament
decretada per l’autoritat competent.

c)  L'incompliment  de  les  sancions  accessòries  que  preveu  l'article  18.

d)  La  reiteració  o  reincidència  en  la  comissió  de  faltes  greus.

e) Aquelles conductes infractores que determinin especials situacions de perill o
greu risc per als béns o per a la seguretat i integritat física de les persones, o
suposin una pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera greu,
immediata i directa a la tranquil · litat oa l'  exercici de drets legítims d'altres
persones  o  al  normal  desenvolupament  de  les  activitats.

f)  La  negativa  a  permetre  l'accés als  serveis  municipals  competents  durant
l'exercici de les seves funcions d'inspecció, així com impedir o obstaculitzar  de
qualsevol manera la seva actuació.

3. Es consideren infraccions greus: 

a)  La  falsedat  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document,  de  caràcter
essencial, que s’hagués aportat.

b)  El  mal  estat  dels  establiments  públics  en  matèria  de  seguretat,   quan
disminueixi el grau de seguretat exigible.

c)  La  dedicació  dels  establiments  a  activitats  diferents  de  les  declarades o
comunicades.

d) L'exercici  de les activitats  en els establiments excedint  de les limitacions
fixades en les declaracions responsables o actes comunicats.

e)  La  modificació  substancial  dels  establiments  i  les  seves  instal  ·  lacions
sense la corresponent autorització o presa de coneixement.

f)  L'incompliment  de  les  mesures  correctores  establertes,  si  s'escau.

g) El funcionament de l'activitat o de l'establiment incomplint l'horari autoritzat.

i)  L'incompliment  del  requeriment  efectuat  per  a  l'execució  de  les  mesures
correctores que s’hagin fixat.

j) L'incompliment de les condicions de seguretat que van servir de base per a
l’inici de l’activitat.
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k) La reiteració o reincidència en la comissió d'infraccions lleus.

4. Es consideren infraccions lleus:

a) Les accions o omissions tipificades com a infraccions greus quan per la seva
escassa significació, transcendència o perjudici ocasionat a tercers no hagin de
ser qualificades com a tals.

b)  No  trobar-se  en  l'establiment  el  document  acreditatiu  de  la  presa   de
coneixement corresponent.

d)  La modificació  no  substancial  dels  establiments  i  les  seves instal.lacions
sense la corresponent autorització o presa de coneixement, quant procedeixi.

e) Qualsevol incompliment del que estableix aquesta Ordenança i en les lleis i
disposicions reglamentàries a què es remeti,  sempre que no estigui  tipificat
com a infracció molt greu o greu.

Article 16. Sancions

La comissió de les infraccions tipificades en aquesta Ordenança comportarà,
en  defecte  de  normativa  sectorial  específica,  la  imposició  de  les  següents
sancions:

a) Infraccions molt greus: multa de mil cinc cents un euros a tres mil euros.

b) Infraccions greus: multa de set-cents cinquanta-un euros fins a mil cinc-cents
euros.

c) Infraccions lleus: multa fins cent – cinquanta euros.

Article 17. Prescripció d’infraccions i sancions

1. Les infraccions previstes en aquesta Ordenança prescriuran en els següents
terminis:

a) Les infraccions molt greus als tres anys.
b) Les infraccions greus, als dos anys.
c) Les infraccions lleus, als sis mesos.

2. El termini de prescripció comença a comptar des del dia en què la infracció
s'hagués  comès.  Quan  es  tracti  d'infraccions  continuades,  el  termini  de
prescripció  començarà  a  comptar  des  del  moment  de  la  finalització  o
cessament  de  l'acció  o  omissió  constitutiva  d'infracció.

3. La prescripció s'interromprà per la iniciació, amb coneixement de l'interessat,
del procediment sancionador.

4. Les sancions prescriuran en els següents terminis:
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a) Als tres anys, les imposades per infracció molt greu.
b) Als dos anys, les imposades per infracció greu.
c) A l’anys, les imposades per infracció lleu.

Article 18. Sancions accessòries

Sense  perjudici  de  les  sancions  pecuniàries  previstes,  la  correcció  de  les
infraccions  tipificades  en  aquesta  Ordenança  podrà  portar  aparellades  les
següents sancions accessòries:

a) Suspensió temporal de les activitats i clausura temporal dels establiments
d'un a tres mesos per a les infraccions greus i de tres a sis mesos per a les
infraccions molt greus.

b) Inhabilitació del promotor per a la realització de la mateixa o anàloga activitat
en què es va cometre la infracció durant el termini d'un a tres mesos per a les
infraccions  greus  i  de  tres  a  sis  mesos  per  a  les  infraccions  molt  greus.

c) Revocació de les autoritzacions per a les infraccions greus i molt greus.

Article 19. Responsables de les infraccions

1. Són responsables de les infraccions, atenent les circumstàncies concurrents,
que realitzen les conductes infractores, i en particular:

a) Els titulars de les activitats.
b) Els tècnics que subscriguin la documentació tècnica o emetin els  certificats
d’adequació de l’activitat a la normativa vigent.

2. Quan el compliment de les obligacions establertes en aquesta Ordenança
correspongui a diverses persones conjuntament, respondran solidàriament de
les  infraccions  que  es  cometin  i  de  les  sancions  que  s’imposin.  En  el  cas
d'extinció de persones jurídiques, podrà exigir subsidiàriament la responsabilitat
als administradors de les mateixes.

Article 20. Procediment sancionador

La  imposició  de  sancions  d'acord  amb  aquesta  Ordenança  es  realitzarà
mitjançant la instrucció del corresponent procediment sancionador subjecte al
que disposa el títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu Comú i el Reial
Decret  1398/1993,  de  4  d'agost,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament   del
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança  ha estat aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada
el 12 de novembre de 2012, acord que s’elevà a definitiu el 28 de desembre de
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2012, el text íntegre de l’ordenança ha estat publicat en el BOP número 181, de
29 de desembre de 2012 i entrarà en vigor als quinze dies hàbils següents al
de la publicació, d'acord amb el que estableix l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

ANNEX. Activitats incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret Llei
19/2012,  de 25 de maig.

Tal com s'estableix en l'annex del Reial Decret Llei 19/2012, de 25 de maig, de
mesures  urgents  de  liberalització  del  comerç  i  de  determinats  serveis,  les
activitats que, per no ser objecte de llicència o autorització prèvia, quedaran
sotmeses  al  procediment  de  comprovació  posterior,  seran  les  següents:

Agrupació  45.  Indústria  del  calçat  i  vestit  i  altres  confeccions  tèxtils.

GRUP 452. FABRICACIÓ DE CALÇAT D'ARTESANIA I A MIDA (INCLÒS EL 
CALÇAT ORTOPÈDIC)

Epígraf 452.1 Calçat d’artesania i a mida

Epígraf 452.2. Calçat ortopèdic amb excepció del considerat producte sanitari.

GRUP  454.  CONFECCIÓ  A MIDA DE  PECES  DE  VESTIR  I  ELS  SEUS
COMPLEMENTS.

Epígraf 454.1.  Peces de vestir fetes a mida.

Epígraf 454.2. Barrets i accessoris per al vestit fets a mida.

Agrupació 64. Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac
realitzat en establiments permanents.

GRUP 641. COMERÇ AL DETALL DE FRUITES,VERDURES, HORTALISSES I
TUBERCLES.

GRUP  642.  COMERÇ  AL  DETALL  DE  CARNS  I  DESPULLES,  DE
PRODUCTES I DERIVATS CARNIS ELABORATS, D’OUS, AUS, CONILLS DE
CAÇA  I  DE  PRODUCTES  DERIVATS  DELS  MATEIXOS..

Epígraf 642.1. Comerç al detall de carns i despulles, de productes i derivats
carnis elaborats, d'ous, aus, conills de granja, caça i de productes derivats dels
mateixos.
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Epígraf 642.2. Comerç al detall, en dependències de venda de carnisseries-
xarcuteries, de carns fresques i congelades, despulles i tot tipus de productes i
erivats càrnics; d'ous, aviram, conills de granja, caça i de productes derivats
dels mateixos.
Epígraf 642.3. Comerç al detall, en dependències de venda de carnisseries-
salsitxeries, de carns fresques i congelades, despulles, productes procedents
d'indústries càrnies i productes carnis frescos, crus, adobats, cansalada salat,
embotits  de  sang  (botifarrons)  i  aquells  altres  tradicionals  d'  aquestes
característiques per als quals estiguin autoritzats, així com d'ous, aviram, conills
de  granja,  caça  i  de  productes  derivats  dels  mateixos.

Epígraf  642.4.  Comerç  al  detall,  en  carnisseries,  de  carns  fresques  i
congelades, despulles i productes i derivats carnis elaborats, així com d'ous,
aviram,  conills  de  granja,  caça  i  de  productes  derivats  dels  mateixos.

Epígraf  642.5.  Comerç  al  detall  d'ous,  aviram,  conills  de  granja,  caça  i  de
productes derivats dels mateixos.

Epígraf 642.6. Comerç al detall, en triperia, de vísceres i despulles  procedents
d’animals d’abastament, frescos i congelats.

GRUP 643. COMERÇ AL DETALL DE PEIXOS I ALTRES PRODUCTES DE
L’AQÜICULTURA I DE CARGOLS.

Epígraf 643.1. Comerç al detall de peixos i altres productes de la pesca  i de
l’aqüicultura i de cargols.

Epígraf  643.2.  Comerç  al  detall  de  bacallà  i  altres  peixos  en  salaó.

GRUP  644.  COMERÇ  AL DETALL DE  PA,  PASTISSERIA,  CONFITERIA I
SIMILARS I DE LLET I PRODCUTES LACTIS. 

Epígraf 644.1. Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars i de llet  i
productes lactis.
Epígraf  644.2.  Despatxos  de  pa,  pans  especials  i  brioxeria.

Epígraf  644.3.  Comerç  al  detall  de  productes  de  pastisseria,  brioxeria  i
confiteria.

Epígraf  644.4. Comerç al detall de gelats.

Epígraf  644.5.  Comerç  al  detall  de  bombons  i  caramels.

Epígraf 644.6. Comerç al detall de masses fregides, amb o sense cobertures o
farcits,  patates  fregides,  productes  d'aperitiu,  fruita  seca,   llaminadures,
preparats de xocolata i begudes refrescants.

GRUP 645. COMERÇ AL DETALL DE VINS I BEGUDES DE TOTA MENA.  
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GRUP  647.  COMERÇ  AL  DETALL  DE  PRODUCTES  ALIMENTARIS  I
BEGUDES EN GENERAL.

Epígraf 647.1. Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i
de begudes en establiments amb venedor.
Epígraf 647.2. Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i
de begudes en règim d'autoservei o mixt en establiments la sala de vendes
d’una superfície inferior a 120 metres quadrats.

Epígraf 647.3. Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i
begudes en règim d'autoservei o mixt en supermercats, denominats així quan
la superfície de la seva sala de vendes es trobi  compresa entre 120 i  399
metres  quadrats.

Agrupació 65. Comerç al detall  de productes industrials no alimentaris
realitzat en establiments permanents.

GRUP 651. COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES TÈXTILS, CONFECCIÓ,
CALÇAT, PELL I ARTICLES DE CUIR.
 
Epígraf 651.1. Comerç al detall de productes tèxtils, confeccions per a la llar,
catifes i similars i articles de tapisseria.

Epígraf 651.2. Comerç al detall de tota classe de peces per al vestit i tocat.

Epígraf 651.3 Comerç al detall de llenceria i corseteria.

Epígraf  651.4.  Comerç  al  detall  d'articles  de  merceria  i  paqueteria.

Epígraf 651.5 Comerç al detall de roba especial.

Epígraf 651.6. Comerç al detall de calçat, articles de pell i imitació o productes
substitutius, cinturons, carteres, bosses, maletes i articles de viatge en general.

Epígraf 651.7 Comerç al detall de confeccions de pelleteria.

GRUP 652.  COMERÇ AL DETALL D'ARTICLES DE DROGUERIA I NETEJA;
PERFUMERIA I COSMÈTICS DE TOTA MENA, I DE PRODUCTES QUÍMICS
EN  GENERAL,  COMERÇ  AL  DETALL  D’HERBES  I  PLANTES  EN
HERBOLARIS.

Epígraf  652.2.  Comerç  al  detall  de  productes  de  drogueria,  perfumeria  i
cosmètica,  neteja,  pintures,  vernissos,  dissolvents,  papers i  altres productes
per a la decoració i de productes químics.

Epígraf  652.3.  Comerç  al  detall  de  productes  de  perfumeria  i  cosmètica,  i
d’articles per a la higiene i la neteja personal.

Epígraf  652.4.  Comerç  al  detall  de  plantes  i  herbes  en  herbolaris.

14



GRUP 653. COMERÇ AL DETALL D'ARTICLES PER A L'EQUIPAMENT DE LA
LLAR I LA CONSTRUCCIÓ

Epígraf  653.1.  Comerç  al  detall  de  mobles  (excepte  els  d'oficina).

Epígraf  653.2.  Comerç  al  detall  de  material  i  aparells  elèctrics,  electrònics
electrodomèstics i altres aparells d'ús domèstic no tipus d'energia diferent de
l’elèctrica, així com de mobles de cuina.

Epígraf 653.3. Comerç al detall d'articles de parament, ferreteria, adorn, regal
o reclam ( incloent-hi bijuteria i petits electrodomèstics).

Epígraf 654.4 Comerç al detall de materials de construcció i d'articles i mobiliari
de sanejament.

Epígraf  653.5.  Comerç  al  detall  de  portes,  finestres  i  persianes,  motllures  i
marcs, tarimes i parquet mosaic, cistella i articles de suro.

Epígraf 653.6. Comerç al detall d’articles de bricolatge.

Epígraf 653.9. Comerç al detall  d'altres articles per a l'equipament de la llar
n.c.o.p.

GRUP 654. COMERÇ AL DETALL DE VEHICLES TERRESTRES, AERONAUS
I  EMBARCACIONS  I  DE  MAQUINÀRIA.  ACCESSORIS  I  PECES  DE
RECANVI.

Epígraf 654.1 Comerç al detall de vehicles terrestres.

Epígraf 654.2. Comerç al detall d'accessoris i peces de recanvi per a vehicles
terrestres.

Epígraf 654.3. Comerç al detall de vehicles aeris.
 
Epígraf 654.4. Comerç al detall de vehicles fluvials i marítims de vela o motor i
esportius.

Epígraf 654.5. Comerç al detall de tota classe de maquinària (excepte aparells
de la llar, d’oficina, mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics).

Epígraf 654.6. Comerç al detall de cobertes, bandes o safates i cambres d’aire
per a tota classe de vehicles.

GRUP 656. Comerç al detall  de béns usats com ara mobles, peces i  estris
ordinaris d’ús domèstic.

GRUP  657.  COMERÇ  AL  DETALL  D'INSTRUMENTS  MUSICALS  EN
GENERAL, AIXÍ COM DELS SEUS ACCESSORIS.

GRUP 659 . ALTRE COMERÇ AL DETALL
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Epígraf  659.1.  Comerç  al  detall  de  segells,  monedes,  medalles
commemoratives, bitllets per col · leccionistes, obres d'art i antiguitats, minerals
solts o en col · leccions, fòssils, insectes, petxines, plantes i animals dissecats.

Epígraf  659.2.  Comerç al  detall  de mobles d'oficina i  de màquines i  equips
d'oficina.

Epígraf  659.3  Comerç  al  detall  d'aparells  i  instruments  mèdics,  ortopèdics  i
òptics,  tret  que  es  requereixi  una  adaptació  individualitzada  al  pacient  i
fotogràfics.

Epígraf  659.4 Comerç al  detall  de llibres,  periòdics,  articles de papereria   i
escriptori, i articles de dibuix i belles arts.

Epígraf  659.5.  Comerç  al  detall  d'articles  de  joieria,  rellotgeria,  argenteria  i
bijuteria.

Epígraf 659.6. Comerç al detall de joguines, articles d'esport, roba esportiva de
vestit, calçat i tocat.

Epígraf 659.7. Comerç al detall de llavors, adobs, flors i plantes i petits animals

Epígraf 659.8 Comerç al detall anomenats sex-shop.

Epígraf 659.9. Comerç al detall d'altres productes no especificats en aquesta
agrupació, excepte els que s'han de classificar en l'epígraf 653.9.

Agrupació 69. Reparacions

GRUP  691.  REPARACIÓ  D'ARTICLES  ELÈCTRICS  PER  A  LA  LLAR,
VEHICLES AUTOMÒBILS I ALTRES BÉNS DE CONSUM.

Epígraf 691.1. Reparació d’articles elèctrics per a la llar.

Agrupació 75. Activitats afins al transport

GRUP 755. AGÈNCIES DE VIATGE.

Epígraf 755.1. Serveis a altres agències de viatges..

Epígraf  755.2.  Serveis  prestats  al  públic  per  les  agències  de  viatges.

Agrupació  83.  Auxiliars  financers  i  d'assegurances.  Activitats
Immobiliàries.

GRUP 833. PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA

Epígraf 833.1. Promoció de terrenys.
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Epígraf 833.2. Promoció d’edificacions.

GRUP 834.  SERVEIS  RELATIUS A LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA I  A LA
PROPIETAT INDUSTRIAL

Agrupació 86. Lloguer de béns immobles.

GRUP 861.  LLOGUER DE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA.

Epígraf 861.1. Lloguer d’habitatges.

Epígraf 861.2. Lloguer de locals industrials i altres lloguers n.c.o.p.

GRUP 862. LLOGUER DE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA.

Agrupació 97. Serveis personals.

GRUP 971. BUGADERIES, TINTORERIES I SERVEIS SIMILARS.

Epígraf 971.1. Tintoreria, neteja en sec, rentat i planxat de roba feta i de peces i
articles de la llar usats.

Epígraf 971.2. Neteja i tenyit de calçat.

Epígraf 973.3. Sargit i reparació de roba.

GRUP  972.  SALONS  DE  PERRUQUERIA  I  INSTITUTS  DE  BELLESA.

Epígraf 972.1. Serveis de perruqueria d'home i dona.

Epígraf 972.2. Salons i instituts de bellesa i gabinets d’estètica.

GRUP  973.  SERVEIS  FOTOGRÀFICS,  MÀQUINES  AUTOMÀTIQUES
FOTOGRÀFIQUES I SERVEIS DE FOTOCÒPIES

Epígraf 973.1. Serveis fotogràfics.

Epígraf 973.2. Màquines automàtiques, sense operador, per a fotografies de
persones i per a còpia de documents.

Epígraf 973.3. Serveis de còpies de documents amb màquines fotocopiadores.

GRUP 975. SERVEIS D’EMMARCACIÓ
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