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DECRET D’ALCALDIA NÚM. 33/2016, ACORDANT LA SUSPENSIÓ D’UNA ACTIVITAT 

 

En data 9 de maig de 2005, “CASALS SOLER, SCP”, va presentar una sol·licitud de llicència 
municipal ambiental per l’exercici de l’activitat de taler d’estructures metàl·liques, serralleria i 
altres reparacions, a la nau núm.2 del Polígon Industrial del Collet en aquest terme municipal. 
 
A la vista de l’informe elaborat per l’enginyer municipal, l’activitat estava inclosa a la Llei 3/1998 
de la intervenció integral de l’administració ambiental, segons el Decret 143/2003, de 10 de 
juny, que modifica el decret 36/1999 pel qual s’aprova el Reglament General de desplegament 
de la Llei 3/1998, i estava classificada en l’annex II.2, codi 3.22 (taller de serralleria). 
 
Al tractar-se d’una activitat de l’annex II.2, fou tramès l’expedient al Consell comarcal del 
Berguedà, per tal que la ponència tècnica ambiental elaborés el corresponent informe. 
 
La ponència tècnica ambiental sen sessió de data 19 de juliol de 2005, va emetre informe en el 
qual manifestava que mancava documentació en el projecte presentat per continuar la 
tramitació administrativa de l’expedient. 
 
Mitjançant escrit de data 22 de juliol de 2005, es requerí a l’empresa “CASALS SOLER, SCP”, 
per tal que aportessin la documentació sol·licitada pel Consell Comarcal, per poder continuar 
amb la tramitació de l’expedient administratiu de la llicència ambiental sol·licitada. 
 
En data 13 de juny de 2006, es demanà una pròrroga per aportar la documentació. 
 
Mitjançant acord d ela Junta de Govern de data 19 de desembre de 2006, s’acordà concedir 
una pròrroga per l’adequació de l’activitat fins el dia 1 de gener de 2008 
 
En data 23 de juliol de 2007, es remeté un escrit a l’empresa “CASALS SOLER, SCP”,  a través 
de la qual se li requeria que de forma immediata presentés la documentació sol·licitada per 
tramitar la llicència , alhora que se li recordava que mitjançant acord de la Junta de Govern de 
data 19 de desembre de 2006, se li havia concedit una pròrroga per presentar la documentació 
complementària que havia estat sol·licitada pel Consell Comarcal, però que en cap cas 
suposava un permís per iniciar l’activitat. 
 
Malgrat el temps transcorregut, a dia d’avui encara no ha presentat la documentació requerida, 
és per aquest motiu que considerem que procedeix declarar la caducitat de l’expedient de 
llicència ambiental per l’exercici de l’activitat de taler d’estructures metàl·liques, serralleria i 
altres reparacions, a la nau núm. 2 del Polígon Industrial del Collet en aquest terme municipal, 
en el seu dia sol·licitada. 
 
Alhora que el requerim per tal que de forma immediata suspengui l’activitat que està 
desenvolupant a la nau núm. 2 del polígon Industrial del Collet, per no disposar de la preceptiva 
llicència d’activitat, advertint-lo que no podrà exercir cap tipus d’activitat dins que no disposi de 
la corresponent llicència ambiental, la qual amb l’entrada en vigor de la LPCCA l’activitat ha 
passat a ser un annex III, amb la qual coses per legalitzar l’activitat ha de presentar una 
comunicació amb el projecte i estudi ambiental i el certificat acreditatiu (art. 52 LPCAA). 
 
 
En virtut d'això,  
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DISPOSO:  
 
Primer.- Declarar la caducitat de l’expedient de llicència ambiental per l’exercici de l’activitat de 
taler d’estructures metàl·liques, serralleria i altres reparacions, a la nau núm.2 del Polígon 
Industrial del Collet en aquest terme municipal, en el seu dia sol·licitada. 
 
Segon.- Ordenar de forma immediata la suspensió de l’activitat que està desenvolupant a la 
nau núm. 2 del polígon Industrial del Collet per part de l’empresa “CASALS SOLER, SCP”, per 
no disposar de la preceptiva llicència d’activitat. 
 
Tercer.- Requerir a l’empresa “CASAL SOLER, SCP” per tal que dins de termini màxim de dos 
mesos, a comptar des de la recepció de la present, legalitzi l’activitat, amb l’advertiment exprés 
que de no legalitzar-se l’activitat, ens veurem obligats a incoar l’expedient de clausura de 
l’activitat. 
 
Quart.- Obrir un termini d'audiència de quinze dies per a formular totes les al·legacions que 
creguin convenients.  
 
 
Així ho mana l'Alcalde i signa en presència meva, la Secretària que en dono fe.  
 
 
Guardiola de Berguedà, a 11 de novembre de 2016 
 
L’Alcalde 
Sr. Josep Lara Tristante 


