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b.	 l’adaptació	de	l’obra	o	la	instal·lació	a	les	modificacions	de	la	normativa,	fins	i	tot	
d’índole	 tècnico-constructiva,	que	s’hagués	aprovat	amb	posterioritat	a	 la	con-
cessió	de	 la	 llicència	de	què	es	 tracti,	 en	allò	que	sigui	compatible	amb	 l’estat	
real	de	l’obra,	i	la	precisió,	per	continuar	les	obres,	d’obtenir	llicència	d’adaptació,	
amb	meritació	de	taxes,	com	si	es	tractés	de	nova	llicència.

2.		 El	termini	de	pròrroga	serà	fixat	per	l’Ajuntament,	tenint	en	compte	l’estat	de	les	obres	
i	la	complexitat	d’aquelles	pendents	de	realitzar	i,	si	és	el	cas,	l’al·legació	que	sobre	
aquest	extrem	es	formuli	i	justifiqui	a	la	sol·licitud	de	pròrroga.

3.		 L’incompliment	dels	terminis	concedits	novament	portarà	implícita	la	caducitat	de	la	
llicència,	sense	dret	a	indemnització.

4.	 El	 que	 estableix	 aquest	 article	 ho	 és	 sense	 perjudici	 de	 l’aplicació	 de	 la	 normativa	
vigent	 sobre	 suspensió	 de	 llicències	 i	 edificació	 forçosa,	 o	 de	 la	 que	 procedeixi,	
segons	la	naturalesa	de	la	llicència	de	què	es	tracti.

Capítol III
Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència

 Article 20. Contingut de la sol·licitud de llicència

1.		 Les	sol·licituds	es	formularan,	si	és	el	cas,	en	l’imprès	oficial	corresponent,	dirigides	a	
l’Alcaldia	i	subscrites	per	l’interessat,	o	per	la	persona	que	legalment	representi,	amb	
les	indicacions	següents:

a.		 nom,	cognoms,	domicili,	circumstàncies	personals	i	dades	del	document	nacional	
d’identitat	de	l’interessat,	quan	es	tracti	de	persones	físiques;	raó	social,	domicili,	
dades	de	 la	 inscripció	en	el	corresponent	registre	públic	 i,	si	és	el	cas,	número	
d’identificació	fiscal	quan	el	sol·licitant	sigui	una	persona	jurídica

b. 	 nom,	cognoms,	domicili,	circumstàncies	personals,	dades	del	document	nacional	
d’identitat	i	qualitat	en	què	obra	el	firmant,	quan	s’actuï	per	representació

c.		 situació,	superfície	i	pertinença	de	la	finca	i	índole	de	l’activitat,	obra	o	instal·lació	
per	a	la	qual	se	sol·liciti	la	llicència

d. 	 les	altres	circumstàncies	que,	segons	l’objecte	de	la	llicència	sol·licitada,	s’esta-
bleixen	als	articles	següents

e.		 lloc	i	data.

2. 	 Excepte	en	els	casos	exceptuats	expressament,	les	sol·licituds	de	llicència	es	presen-
taran	al	Registre	general	de	l’Ajuntament.
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3. 	 Amb	les	sol·licituds	de	llicència	s’acompanyaran	els	documents	que,	segons	la	natu-
ralesa	de	la	llicència,	es	determinen	als	articles	següents.

 Article 21.  Documentació de la sol·licitud de llicència de parcel·lació

1. 	 Amb	la	sol·licitud	de	llicència	de	parcel·lació	s’acompanyaran,	com	a	mínim,	els	docu-
ments	següents:

a.	 memòria	 en	 què	 es	 faci	 referència	 al	 pla	 que	 estableixi	 les	 condicions	 de	 la	
parcel·lació;	es	descrigui	la	finca	que	s’ha	de	parcel·lar;	es	justifiqui	jurídicament	i	
tècnicament	l’operació	de	parcel·lació	i	es	descriguin	les	parcel·les	resultants	amb	
expressió	de	la	seva	superfície	i	localització

b.	 cèdula	o	cèdules	urbanístiques	de	 les	finques	a	què	es	 refereixi	 la	parcel·lació,	
quan	aquesta	cèdula	estigués	implantada

c.	 certificat	de	domini	 i	estat	de	càrregues	de	la	finca	o	finques	objecte	de	parcel-
lació	expedit	pel	Registre	de	 la	Propietat	corresponent.	Si	 la	finca	o	finques	no	
constessin	registrades	s’indicarà	aquesta	circumstància,	s’acompanyarà	el	títol	o	
títols	que	n’acreditin	el	domini	i	se	n’assenyalarà	la	descripció	tècnica	amb	indi-
cació	de	la	seva	naturalesa,	situació,	límits	i	extensió

d. 	 plànol	de	situació	o	emplaçament	a	escala	no	inferior	a	1:2.000

e. 	 plànol	topogràfic	d’informació	a	escala	1:500	en	el	qual	se	situïn	els	 límits	de	la	
finca	 i	es	representin	els	elements	naturals	 i	constructius	existents,	així	com	les	
determinacions	dels	plans	d’ordenació	vinculants

f.	 plànol	de	parcel·lació	a	la	mateixa	escala.

2. 	 La	memòria	i	els	plànols	als	quals	es	refereix	l’apartat	anterior	es	presentaran	en	tres	
exemplars.

3.		 Quan	no	estigués	 implantada	 la	cèdula	urbanística	a	què	es	refereix	 l’apartat	b.	del	
paràgraf	1,	s’expressarà	així	a	la	sol·licitud	de	llicència.

 Article 22.  Documentació de la sol·licitud de llicència d’obres d’urbanització

1.		 Amb	la	sol·licitud	de	llicència	d’obres	d’urbanització	s’acompanyaran	els	documents	següents:

a. 	 plànol	de	situació,	a	escala	no	 inferior	a	1:2.000,	en	 tres	exemplars,	on	es	de-
termini	la	localització	de	la	finca	o	finques	a	què	es	refereix	la	llicència

b. 	 cèdula	o	cèdules	urbanístiques,	si	estiguessin	implantades,	de	la	finca	o	finques	
referides

c.		 projecte	tècnic	en	tres	exemplars
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d. 	 còpia	del	plànol	oficial	 acreditatiu	d’haver-se	efectuat	 l’assenyalament	d’alinea-
cions	i	rasants	sobre	el	terreny.	

2.		 Els	conceptes	a	què	haurà	de	referir-se	el	projecte	tècnic	seran	els	següents:

	 I. Moviment	de	terres.

	 II. Obres	de	fàbrica.	

 III. Pavimentació.	

	 IV. Abastament	i	distribució	d’aigua	potable,	de	reg	i	contra	incendis.	

	 V.  Evacuació	d’aigües	i	sanejament.	

	 Vl. Xarxes	d’energia	elèctrica,	enllumenat	i	telèfons.	

	 Vll. Xarxa	de	distribució	de	gas.	

	 Vlll. Plantacions	d’arbrat	i	jardineria.	

3. 	 El	projecte	tècnic	estarà	integrat,	com	a	mínim,	pels	documents	següents:

a. 	 memòria	 descriptiva	 de	 les	 característiques	 de	 l’obra	 o	 servei,	 amb	 detall	 dels	
càlculs	 justificatius	 de	 les	 dimensions	 i	 dels	 materials	 que	 es	 projectin,	 la	 seva	
disposició	i	condicions

b. 	 plànol	de	situació	de	les	obres	i	instal·lacions	amb	relació	al	conjunt	urbà	i	amb	el	
pla	d’ordenació	en	què	estiguin	incloses

c.		 plànol	topogràfic	amb	corbes	de	nivell,	amb	equidistància	d’1	m.,	en	el	qual	s’in-
diquin	l’edificació	i	l’arbrat	existents

d. 	 plànol	de	perfils	dels	terrenys

e.	 plànols	acotats	i	detallats	de	les	obres	i	els	serveis	projectats

f. 	 pressupostos	separats	de	 les	obres	 i	de	 les	 instal·lacions,	amb	 resum	general.	
Aquests	pressupostos	es	compondran	d’amidaments,	quadre	de	preus	i	pressu-
postos	generals	de	la	contracta

g.		 plec	de	condicions	economicofacultatives	que	regiran	en	l’execució	de	les	obres	
i	instal·lacions,	amb	indicació	de	l’ordre	d’execució,	dels	terminis	de	les	diverses	
etapes	i	del	termini	total.

4.		 Si	l’acte	d’atorgament	de	la	llicència	introduís	una	modificació	substancial	en	el	pro-
jecte,	 l’interessat	haurà	de	presentar	nou	projecte,	un	dels	exemplars	del	qual	se	 li	
tornarà,	degudament	conformat,	amb	la	llicència.	Les	modificacions	no	substancials	
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del	projecte	s’introduiran	mitjançant	esmena	dels	plànols	originals	subscrita	pel	pro-
motor	i	el	seu	tècnic.

 Article 23.  Documentació de la sol·licitud de llicència per a moviment de terres

1. 	 Amb	 la	sol·licitud	de	 llicència	per	a	moviment	de	 terres,	s’acompanyaran	els	docu-
ments	següents:

a.	 plànol	d’emplaçament	a	escala	1:2.000

b.	 plànol	topogràfic	de	la	parcel·la	o	parcel·les	a	què	es	refereix	la	sol·licitud,	a	escala	
no	 menor	 a	 1:500,	 en	 què	 s’indiquin	 les	 cotes	 d’altimetria,	 l’edificació	 i	 arbrat	
existent	i	la	posició,	en	planta	i	altura,	de	les	finques	o	construccions	veïnes	que	
puguin	ser	afectades	pel	desmunt	o	terraplenament

c.	 plànol	dels	perfils	que	es	considerin	necessaris	per	valorar	el	volum	i	 les	caracte-
rístiques	de	l’obra	que	cal	dur	a	terme	així	com	els	detalls	precisos	que	indiquin	les	
precaucions	que	s’han	d’adoptar	en	relació	a	l’obra,	la	via	pública	i	les	finques	o	les	
construccions	veïnes	que	puguin	ser	afectades	pel	desmunt	o	terraplenament

d.	 memòria	tècnica	complementària	referida	a	la	documentació	prevista	als	apartats	
anteriors	explicativa	de	les	característiques,	el	programa	i	la	coordinació	dels	tre-
balls	per	efectuar,	i	en	què	s’haurà	de	concretar	en	quines	fases	o	moments	és	
indispensable	 la	presència	a	 l’obra	del	tècnic	director	d’aquesta,	a	què	es	refe-
reixen	l’article	129	i	el	paràgraf	3	d’aquest	article.

2. 	 L’Ajuntament	podrà	exigir,	a	més,	una	anàlisi	geotècnica	del	terreny	o	solar	i	la	còpia	
del	plànol	oficial	acreditatiu	d’haver-se	efectuat,	si	és	el	cas,	l’assenyalament	d’aline-
acions	i	rasants	sobre	el	terreny.

3.		 El	 peticionari	 assumirà	 l’obligació	 que	 les	 obres	 d’excavació,	 desmunt	 o	 altres	
moviments	de	terres	a	què	es	refereix	la	llicència	s’executaran	per	una	empresa	cons-
tructora	competent	i	que,	al	capdavant	de	les	obres,	a	més	de	la	direcció	facultativa,	
hi	hagi	un	tècnic	titulat	que	assumeixi	expressament	la	funció	de	tenir	cura	de	la	cor-
recta	execució	dels	treballs,	d’acord	amb	els	documents	presentats	i	amb	les	ordres	
de	la	direcció	facultativa.

 Article 24.  Documentació de la sol·licitud de llicències d’obres

1.		 Amb	la	sol·licitud	de	llicència	d’obres	de	nova	planta,	ampliació	o	reforma	d’edificis	
existents,	s’acompanyaran	els	documents	següents:

a.	 còpia	 del	 plànol	 oficial	 acreditatiu	 d’haver-se	 efectuat	 l’assenyalament	 d’aline-
acions	 i	 rasants	 sobre	 el	 terreny,	 quan	 sigui	 preceptiu	 segons	 el	 que	 disposa	
aquesta	ordenança

b.	 cèdula	urbanística,	si	estigués	implantada
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c.	 si	és	el	cas,	fotocòpia	del	document	oficial	de	resposta	a	les	consultes	efectuades	
prèviament

d.	 projecte	 tècnic,	 per	 quadruplicat,	 excepte	 en	 els	 supòsits	 en	 què	 l’ajuntament	
respectiu	exigeixi	un	nombre	més	elevat	d’exemplars

e.	 si	 les	obres	per	a	 les	quals	se	sol·licita	 llicència	comporten	 l’execució	d’ender-
rocaments,	 excavacions,	 terraplens,	 desmunt	 o	 rebaixos	 de	 terres,	 document	
acreditant	que	el	peticionari	es	compromet	a	no	 iniciar	 les	obres	sense	que,	en	
complir	el	que	disposa	l’article	42	d’aquestes	ordenances,	siguin	presentats	els	
documents	complementaris	que	es	relacionen	als	epígrafs	a.,	b.,	c.	 i	d.	del	pa-
ràgraf	1	de	l’article	anterior,	i	document	acreditant	el	compliment	del	que	disposa	
el	paràgraf	3	del	mateix	article

f.	 quan	procedeixi,	escriptura	de	mancomunitat	de	patis,	 inscrita	al	Registre	de	 la	
Propietat.	Si	les	finques	contigües	fossin	d’un	mateix	propietari,	haurà	d’acreditar-
se	la	constitució	d’una	servitud	recíproca	de	mancomunitat	de	pati,	irrenunciable	
o	irredimible	mentre	alguna	de	les	finques	estigui	edificada,	subjecta	a	la	condició	
suspensiva	de	l’alienació	de	qualsevol	d’aquestes.

2.		 El	projecte	al	qual	es	refereix	 l’apartat	anterior	contindrà	 les	dades	precises	perquè	
amb	el	seu	examen	es	pugui	comprovar	si	les	obres	la	llicència	de	les	quals	se	sol-
licita	s’ajusten	a	la	reglamentació	vigent	sobre	ús	i	edificació	del	sòl,	sense	que	sigui	
necessària	 la	 inclusió	dels	detalls	 constructius	o	d’instal·lació,	quan	no	siguin	con-
dicionants	 de	 la	 llicència	 sol·licitada.	 Com	 a	 mínim,	 el	 projecte	 estarà	 integrat	 pels	
documents	següents:

a.	 Memòria	en	què	es	descrigui	i	s’indiquin	les	dades	que	no	puguin	representar-se	
numèricament	i	gràficament	en	els	plànols.	A	més,	quan	a	l’edifici	s’hi	haguessin	
d’exercir	activitats	industrials,	se	n’haurà	de	consignar	la	categoria	i	la	situació

b.	 plànol	d’emplaçament,	a	escala	1:500,	en	el	qual	 s’hi	expressi	clarament	 la	si-
tuació	de	la	finca	amb	referència	a	les	vies	públiques	o	particulars	que	limiten	la	
totalitat	de	l’illa	on	estigui	situada.	En	aquest	plànol	es	delimitaran	les	distàncies	
de	les	obres	a	l’eix	de	la	via	pública	i	l’amplària	d’aquesta,	així	com	la	seva	relació	
amb	el	carrer	més	pròxim	i	s’hi	indicaran	l’orientació,	les	alineacions	i	les	rasants	
oficials	i	el	perímetre	del	pati	central	d’illa,	en	cas	que	sigui	previst

c.	 plànol	topogràfic,	a	la	mateixa	escala,	amb	corbes	de	nivell	amb	equidistància	d’1	
m.,	on	s’hi	indiqui	l’edificació	i	l’arbrat	existent.	No	serà	necessària	la	presentació	
d’aquest	plànol,	sempre	que	els	solars	de	què	es	tracti	siguin	edificables	en	 illa	
tancada	i	no	hi	hagi	desnivell	apreciable	entre	la	rasant	del	carrer	on	donin	front	i	
a	la	corresponent	línia	de	profunditat	edificable

d.		 plànol	a	escala	1:500,	de	les	construccions	existents	a	les	finques	contigües,	amb	
expressió	de	les	dades	suficients	per	poder	determinar,	si	és	el	cas,	els	possibles	
condicionants	que	es	puguin	derivar	per	a	la	llicència	sol·licitada
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e. 	 plànols	de	plantes	 i	 façanes,	amb	 les	seccions	necessàries	per	a	 la	seva	 intel-
ligència	completa.	Aquests	plànols	es	dibuixaran	a	escala	1:50	o	1:100,	segons	
la	capacitat	menor	o	major	de	 l’edifici;	estaran	acotats	 i	 s’hi	anotarà	 i	detallarà	
minuciosament,	en	 forma	gràfica,	 i	 també	numèricament,	 si	 fos	possible,	 tot	el	
que	sigui	necessari	o	convenient	per	facilitar-ne	l’examen	i	la	comprovació,	amb	
relació	al	compliment	de	 les	ordenances	que	 li	 siguin	aplicables;	 i,	en	especial,	
amb	referència	a	les	façanes	i	totes	les	parts	de	les	obres	visibles	des	de	la	via	
pública.	A	la	planta	i	seccions	es	dibuixarà	o	s’hi	pintarà,	en	traç	continu	negre,	el	
que	es	conservi	o	romangui;	en	traç	discontinu	groc,	el	que	hagi	de	desaparèixer,	
i	en	traços	discontinus,	separats	per	punts	de	color	vermell,	l’obra	nova

f. 	 fotografies	de	la	finca	i	les	contigües

g. 	 indicació	dels	canals	d’accés	i	de	les	connexions,	de	caràcter	obligatori,	amb	les	
xarxes	de	distribució	existents	i	l’expressió	de	les	potències	i	cabals	necessaris	en	
cada	un	d’aquests	serveis

h. 	 descripció,	si	és	el	cas,	de	 les	galeries	subterrànies,	mines	d’aigua	o	pous	que	
hi	hagi	a	 la	finca,	encara	que	es	trobin	abandonats,	 junt	amb	un	croquis	acotat	
on	s’expressi	 la	situació,	 la	configuració	i	 les	mesures	dels	accidents	del	subsòl	
esmentats

i. 	 justificació	específica	que	el	projecte	compleix,	si	és	el	cas,	les	prescripcions	següents:

1. 	 Normes	sobre	prevenció	d’incendis.	

2.	 Reserva	d’espais	per	a	aparcaments.

3.	 Previsió	de	la	instal·lació	d’antena	col·lectiva	de	televisió.

4.	 Col·locació	de	casellers-apartats	per	a	l’entrega	de	correspondència	a	domicili.

5.	 Previsió	de	dependències	per	desar-hi	els	cubells	de	recollida	d’escombraries.	
Quan	 es	 prevegin	 conductes	 d’abocaments	 col·lectius,	 se’n	 consignaran	
als	 plànols	 del	 projecte	 les	 característiques	 tècniques	 i	 constructives,	 i	 si	
estigués	prevista	 la	dotació	de	 l’edifici	per	a	 la	 incineració	d’escombraries,	
haurà	 d’acompanyar-se	 fotocòpia	 de	 la	 llicència	 prèviament	 concedida	 a	
aquest	efecte.

3.		 Quan	les	obres	projectades	siguin	d’ampliació	o	reforma	que	afectin	 l’estructura	de	
l’edifici,	 a	 més	 dels	 documents	 assenyalats	 en	 aquest	 article,	 hauran	 d’aportar-se	
els	que	estableixen	aquestes	ordenances	en	regular	els	aspectes	de	seguretat	de	la	
construcció	i	haurà	de	complir-se	el	que	disposen	els	articles	128	i	129	d’aquestes.

4. 	 Si	 la	 llicència	 es	 refereix	 a	 la	 reforma,	 restauració	 o	 ampliació	 d’un	 edifici	 inclòs	 al	
Catàleg	del	patrimoni	arquitectònic	historicoartístic,	o	situat	en	l’entorn	d’edificis	ca-
talogats,	 així	 com	 a	 les	 obres	 de	 nova	 construcció	 d’aquest	 últim	 supòsit,	 es	 farà	
constar	aquesta	circumstància	a	 la	 sol·licitud	 i,	 a	més	d’observar	 les	prescripcions	
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assenyalades	en	aquest	article,	es	compliran	les	establertes	al	capítol	corresponent	a	
aquestes	ordenances,	segons	el	que	preveu	l’article	46	de	les	normes	del	Pla	general	
metropolità,	i	les	específiques	de	cada	ajuntament.

 Article 25.  Contingut de la sol·licitud de llicència de modificació de l’ús

1. 	 Amb	la	sol·licitud	de	llicència	per	a	la	modificació	objectiva	de	l’ús	de	l’edifici,	sempre	
que	no	 requereixi	 la	 realització	d’obres	d’ampliació	o	 reforma,	 s’acompanyaran	els	
documents	següents:

a.	 Memòria	justificativa	detallada	del	nou	ús,	amb	indicació	de	si	es	troba	autoritzat	
pel	planejament	vigent.	Quan	l’ús	pretès	comporti	l’exercici	d’activitats	industrials,	
se	n’hauran	de	consignar,	a	més,	la	categoria	i	la	situació

b.	 plànol	d’emplaçament,	a	escala	1:500,	en	el	qual	s’expressi	clarament	la	situació	
de	la	finca	amb	referència	a	les	vies	públiques	i	particulars	que	limiten	la	totalitat	
de	l’illa	on	es	trobi	situada.	En	aquest	plànol	s’indicarà	l’orientació,	les	alineacions	
i	les	rasants	oficials	i	el	perímetre	del	pati	central	d’illa,	en	cas	que	n’hi	hagi,	i	es	
ressaltarà	si	l’edifici	existent	s’ajusta	o	no	a	les	indicacions	d’alineacions	i	rasants

c.	 plànol	de	plantes	i	façanes	amb	les	seccions	necessàries	per	a	la	seva	intel·ligència	
completa

d.	 indicació	dels	canals	d’accés	dels	serveis	 i	de	 les	connexions	de	caràcter	obli-
gatori	amb	les	xarxes	de	distribució	existents	i	expressió	de	les	potències	i	cabals	
establerts	en	el	cas	que	aquests	es	modifiquin	substancialment

e.	 justificació	específica	que	el	projecte	compleix,	si	és	el	cas,	les	prescripcions	de	
l’apartat	i.	del	paràgraf	2	de	l’article	24

f.	 certificació	expedida	per	facultatiu	competent	acreditant	que	l’edifici	és	apte	per	al	
nou	ús,	de	conformitat	amb	la	normativa	aplicable	en	funció	d’aquest	i	amb	especial	
referència	al	compliment	de	les	condicions	d’estabilitat	i	aïllament	tèrmic	i	acústic,	
així	com	de	les	normes	sobre	prevenció	d’incendis,	necessàries	per	a	l’ús	pretès.

2.		 Quan	la	sol·licitud	de	llicència	per	modificar	objectivament	l’ús	d’un	edifici	comporti	la	
realització	d’obres	d’ampliació	o	reforma,	hauran	de	complir-se,	a	més,	les	prescrip-
cions	establertes	per	a	la	classe	d’obres	de	què	es	tracti.

 Article 26.  Documentació de la sol·licitud de llicències de grues-torre

1. 	 Amb	la	sol·licitud	de	llicència	per	a	la	instal·lació	i	l’ús	de	grues-torre	en	la	construcció,	
s’acompanyaran	els	documents	següents:

a.	 plànol	d’ubicació	de	la	grua	en	relació	a	la	finca	on	es	realitzi	l’obra	i	les	contigües,	
amb	indicació	de	la	seva	altura	màxima,	posició	del	contrapès,	i	de	les	àrees	d’es-
combrada	de	la	ploma	i	del	carro	del	qual	es	pengi	el	ganxo,	així	com	de	l’altura	
de	les	edificacions	i	instal·lacions	existents	a	la	zona	d’escombrada.	Si	s’hagués	
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d’instal·lar	 en	 terreny	 vial,	 s’indicarà,	 de	 la	 mateixa	 manera,	 l’espai	 màxim	 per	
ocupar	de	la	base	de	suport

b.	 certificació	de	la	casa	instal·ladora	subscrita	per	un	tècnic	competent,	acreditativa	
del	perfecte	estat	dels	elements	de	la	grua	per	muntar	i	d’assumir-ne	la	respon-
sabilitat	de	la	instal·lació	fins	a	deixar-la	en	perfectes	condicions	de	funcionament.	
En	la	certificació	esmentada	s’hauran	de	fer	constar	 les	càrregues	màximes,	en	
les	posicions	més	desfavorables,	que	puguin	ser	transportades	per	la	grua,	en	els	
diversos	supòsits	d’utilització	que	es	prevegin

c.	 document,	visat	pel	col·legi	oficial	corresponent	i	expedit	per	un	tècnic	competent,	
acreditatiu	que	aquest	assumeix	el	control	del	bon	funcionament	i	la	seguretat	de	
la	grua,	mentre	romangui	a	l’obra

d.	 pòlissa	 d’assegurances	 amb	 cobertura	 de	 la	 responsabilitat	 civil	 il·limitada	 que	
pugui	produir	el	funcionament	de	la	grua	i	la	seva	estada	en	obra.

2. 	 La	petició	de	 llicència	per	a	 la	 instal·lació	 i	 l’ús	de	grues	podrà	efectuar-se	conjun-
tament	amb	la	sol·licitud	de	llicència	de	l’obra	en	què	s’hagin	d’utilitzar,	 i	en	aquest	
cas	no	s’aplicarà	el	termini	establert	a	l’article	31.1	h.

 Article 27.  Documentació de la sol·licitud de llicència d’enderrocament

1. 	 Les	sol·licituds	de	llicència	per	a	demolicions	i	enderrocaments	de	construccions	es	
presentaran	subscrites	per	l’interessat	o	per	la	persona	que	el	representi	i	pel	facul-
tatiu	designat	per	dirigir-los.

2.		 Amb	la	sol·licitud	de	llicència	s’acompanyaran	els	documents	següents:

a.	 plànol	d’emplaçament	a	escala	1:500

b.	 croquis	de	plantes,	alçats	i	seccions,	que	permetin	determinar	l’índole	de	l’ender-
rocament	o	demolició	que	caldrà	efectuar

c.	 memòria	tècnica	explicativa	de	les	característiques	dels	treballs,	amb	indicació	del	
programa	i	coordinació	d’aquests,	així	com	de	les	precaucions	que	caldrà	prendre	
en	relació	amb	l’obra,	via	pública	i	construccions	o	predis	veïns

d.	 document	acreditant	que	el	peticionari	assumeix	l’obligació	que	les	obres	s’exe-
cutaran	per	una	empresa	constructora	competent	i	que	al	capdavant	d’aquestes	
obres,	a	més	de	la	direcció	facultativa,	hi	hagi	un	tècnic	titulat	que	assumeixi	ex-
pressament	la	funció	de	tenir	cura	de	la	correcta	execució	dels	treballs,	d’acord	
amb	els	documents	presentats	i	amb	les	ordres	de	la	direcció	facultativa

e.	 fotografies	en	què	es	pugui	determinar	si	a	 l’obra	que	cal	enderrocar	o	demolir	
hi	ha	algun	element	d’interès	especial	per	a	 l’Ajuntament,	des	del	punt	de	vista	
històric,	artístic	o	tradicional.	Les	fotografies	hauran	d’anar	subscrites	al	dors	pel	
propietari	i	el	facultatiu	designat	per	dirigir	les	obres
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f.	 comunicació	de	l’acceptació	del	facultatiu	designat	com	a	director	de	les	obres,	
visat	pel	col·legi	oficial	corresponent.

3. 	 Quan	es	tracti	de	demolicions	d’edificis	inclosos	al	Catàleg	del	patrimoni	arquitectònic	
historicoartístic,	 es	 compliran,	 a	 més	 de	 les	 prescripcions	 assenyalades	 en	 aquest	
article,	 les	 específiques	 del	 capítol	 sobre	 protecció	 de	 patrimoni	 d’aquestes	 orde-
nances	i	les	establertes,	si	és	el	cas,	per	l’ajuntament	respectiu.

 Article 28.  Documentació de les sol·licituds de llicència per a activitats industrials

1.		 Amb	la	sol·licitud	de	llicència	d’obertura	d’activitats	industrials	previstes	al	Reglament	
d’activitats	molestes,	 insalubres,	 nocives	 i	 perilloses,	 i	 d’instal·lacions	 tècniques	de	
condicionament,	elevació	i	afins,	s’acompanyaran	els	documents	següents:

a.	 conformitat	del	propietari	de	l’immoble	amb	la	instal·lació	o	l’activitat	sol·licitada

b.	 cèdula	 urbanística,	 si	 estigués	 implantada,	 o	 informe	 sobre	 el	 règim	 urbanístic	
aplicable

c.	 projecte	tècnic,	en	tres	exemplars

d.	 relació,	en	dos	exemplars,	de	veïns	contigus,	amb	indicació	de	l’ús	al	qual	destina	
el	local,	signada	pel	sol·licitant.

2.	 	El	projecte	tècnic	a	què	es	refereix	el	paràgraf	anterior	contindrà	 les	dades	neces-
sàries	perquè	amb	el	seu	examen	es	pugui	comprovar	si	l’activitat	o	les	instal·lacions	
la	 llicència	de	 les	quals	se	sol·licita	s’ajusten	a	 les	ordenances	sobre	 la	matèria	 i	 la	
resta	de	legislació	l’aplicació	de	la	qual	sigui	competència	municipal,	sense	que	sigui	
necessària	la	inclusió	dels	detalls	que	no	siguin	condicionants	de	la	llicència.	Com	a	
mínim,	el	projecte	estarà	integrat	pels	documents	següents:

a.		 memòria	tècnica,	on	es	descrigui	 l’activitat	o	la	instal·lació	i	s’indiquin	les	dades	
que	no	puguin	representar-se	de	manera	numèrica	o	gràfica	en	els	plànols,	i

b.		 plànols	tècnics:

1.	 d’emplaçament,	a	escala	1:500,	del	 local	 i	patis	ocupats	per	 l’activitat	o	 la	
instal·lació,	en	què	figuri	la	totalitat	de	l’illa	on	es	trobi	ubicada,	amb	noms	i	
amplades	dels	carrers	circumdants,	numeració	de	la	finca,	distància	del	límit	
d’aquesta	a	la	cantonada	més	pròxima	i	situació	relativa	del	 local	respecte	
dels	edificis	o	centres	d’ús	públic	pròxims

2.	 de	 plantes	 i	 seccions,	 necessaris	 per	 a	 la	 seva	 intel·ligència	 completa.	
Aquests	 plànols	 es	 dibuixaran	 a	 escala	 1:50	 o	 1:100,	 segons	 la	 major	 o	
menor	envergadura	de	la	instal·lació,	estaran	acotats,	s’hi	anotarà	i	detallarà	
minuciosament,	en	 forma	gràfica	 i	numèrica,	 tot	allò	que	sigui	necessari	o	
convenient	 per	 facilitar-ne	 l’examen	 i	 la	 comprovació	 amb	 relació	 al	 com-
pliment	de	les	ordenances	que	li	siguin	aplicables:	situació	respecte	a	locals	
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contigus,	amb	indicació	expressa	del	titular	ocupant	i	de	la	seva	utilització,	i	
quadre-resum	de	les	instal·lacions	autoritzades	i	de	les	que	se	sol·liciten.

3. 	 La	memòria	tècnica	a	què	es	refereix	el	paràgraf	anterior	constarà,	com	a	mínim,	dels	
apartats	següents,	amb	desenvolupament	ampli	 i	 referències	als	 fonaments	 legals	 i	
tècnics	en	què	es	basi	la	petició:

a.	 titular	de	la	petició	i	persona	que	el	representi	legalment

b.	 domini	industrial	i	social;	quan	el	local	tingui	diversos	accessos,	es	relacionaran	tots

c.	 activitat,	classificació	decimal	(principal	i	secundàries)	i	categoria

d.	 característiques	 del	 local	 o	 edificis:	 situació,	 superfícies	 ocupades,	 descripció	
d’accessos,	escales,	ventilació,	sobrecàrregues	admissibles	i	la	resta	de	caracte-
rístiques	constructives,	amb	esment	especial	del	compliment	de	les	ordenances	
que	s’apliquen	per	a	la	prevenció	d’incendis

e.	 relació	exhaustiva	de	matèries	primeres	 i	productes	 intermedis:	consum	anual	 i	
emmagatzemament	màxim	previst	per	a	cada	una,	amb	 indicació	de	 les	seves	
característiques	 físiques	 i	 químiques	 i	 efectes	 additius	 entre	 aquests,	 i	 de	 les	
mesures	de	seguretat	adoptades

f.	 relació	de	maquinària	autoritzada	i	sol·licitada,	amb	indicació	de	les	seves	carac-
terístiques	i	potències	totals	i	computables	a	efectes	d’aplicació	de	límits

g.	 procés	industrial,	amb	descripció	de	les	diverses	fases	que	comprèn	i	les	neces-
sàries	transformacions	de	la	matèria	primera	fins	a	arribar	als	productes	acabats

h.	 producció:	 quantitat	 produïda,	 emmagatzemament	 màxim	 previst	 i	 naturalesa	
dels	productes	acabats	 i	 residuals,	amb	 indicació	de	 les	mesures	de	seguretat	
adoptades	en	l’emmagatzemament	i	destí	d’aquests

i.	 possibles	repercussions	sobre	 l’entorn:	sorolls,	vibracions,	 fums,	boires,	vapors	
i	olors,	abocaments	d’aigües	residuals,	producció	de	temperatures	diferents	de	
l’ambiental	i	perill	d’incendi,	amb	descripció	detallada	de	les	mesures	correctores	
proposades	per	a	la	seva	reducció	als	límits	admissibles,	amb	expressió	del	seu	
grau	d’eficàcia	i	garantia	de	seguretat;	possibles	efectes	additius	i	compliment	de	
les	condicions	específiques	regulades	per	la	legislació	vigent

j.	 personal:	número	d’ocupació	en	plantilla,	amb	indicació	de	categoria	i	sexe

k.	 edificis	d’ús	públic	ubicats	a	les	proximitats,	amb	indicació	de	la	seva	distància	a	
l’activitat	o	la	instal·lació

l.	 pressupost.
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4. 	 S’exceptuen	del	que	s’ha	determinat	en	els	paràgrafs	anteriors	les	instal·lacions	au-
toritzables	 en	 qualsevol	 situació	 i	 zona,	 com	 ara:	 tancs,	 arcons,	 armaris,	 taulells	 i	
cambres	 frigorífiques	 amovibles	 de	 capacitat	 total	 no	 superior	 a	 5	 m3,	 ascensors,	
muntacàrregues,	 escales	 mecàniques	 i	 tapissos	 rodants;	 instal·lacions	 autònomes	
d’aire	condicionat,	sense	torre	de	recuperació	o	condensador	ubicat	fora	de	l’aparell,	
amb	potència	unitària	no	superior	a	1	kW;	petits	aparells,	complementaris	d’establi-
ments	d’hostaleria	i	oficines.	La	petició	d’aquestes	autoritzacions	es	formularà,	si	és	
el	cas,	en	l’imprès	previst	a	aquest	efecte.

5. 	 Per	a	 les	 instal·lacions	exteriors	que	en	cas	d’accident	puguin	produir	danys,	 com	
ara	 pantalles	 solars	 o	 antenes	 de	 radiodifusió,	 la	 petició	 formulada	 segons	 el	 que	
s’ha	determinat	al	paràgraf	anterior	haurà	d’acompanyar-se	d’un	projecte	justificatiu	
amb	indicació	de	les	disposicions	adoptades	per	garantir-ne	l’estabilitat,	d’acord	amb	
l’apartat	c.	del	paràgraf	1	d’aquest	article.

 Article 29.  Peculiaritats de la llicència d’obres menors

1. 	 Les	 sol·licituds	 de	 llicència	 d’obres	 menors	 aniran	 acompanyades	 en	 tot	 cas	 d’un	
document	en	què	es	descriguin	les	obres,	de	forma	escrita	i/o	gràfica,	amb	indicació	
de	la	seva	extensió	i	situació.

2. 	 En	els	supòsits	regulats	al	paràgraf	3	es	requerirà,	a	més,	quan	així	s’indica,	respecti-
vament	amb	les	lletres	P	i	D,	el	següent:

a.	 presentació	de	plànols	signats	per	facultatiu	competent	i	visats	pel	col·legi	profes-
sional	respectiu	(P)

b.	 direcció	facultativa	 justificada	mitjançant	 full	d’assumpció	de	direcció	visada	pel	
col·legi	professional	corresponent	(D).

3.		 Tindran	 la	consideració	d’obres	menors	 les	que	amb	aquest	caràcter	defineixin	els	
ajuntaments	 respectius	 en	 qualsevol	 disposició	 general,	 fins	 i	 tot	 en	 ordenances	
d’exaccions.	Si	no	n’hi	ha,	seran	obres	menors	les	següents:

a.	 les	realitzades	a	la	via	pública,	relacionades	amb	l’edificació	contigua,	a	les	quals	
es	refereix	el	paràgraf	4	següent

b.	 les	obres	auxiliars	de	la	construcció	enunciades	al	paràgraf	5

c.	 les	petites	obres	de	reparació,	modificació	o	condicionament	d’edificis	a	les	quals	
es	refereix	el	paràgraf	6

d.	 les	obres	en	solars	o	patis,	relacionades	al	paràgraf	7.

4. 	 Es	comprenen	a	l’apartat	a.	del	paràgraf	anterior	les	obres	següents:

a.	 construcció	o	reparació	de	guals	a	les	voreres,	així	com	la	seva	supressió
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b.	 ocupació	provisional	de	 la	via	pública	per	a	 la	construcció,	no	emparada	en	 lli-
cència	d’obres	majors

c.	 construcció	de	barracons	i	quioscos	per	a	l’exposició	i	venda	(P	i	D)

d.	 col·locació	de	rètols,	banderes	i	anuncis	lluminosos

e.	 col·locació	d’anuncis,	excepte	els	situats	sobre	la	coberta	dels	edificis,	subjectes	
a	llicència	d’obres	majors

f.	 col·locació	de	pals

g.	 col·locació	de	tendals	a	les	plantes	baixes	de	façana	a	la	via	pública

h.	 instal·lació	de	marquesines	per	a	comerços	(P	i	D).

5. 	 Es	consideren	obres	auxiliars	de	la	construcció	les	següents:

a.	 establiment	de	tanques	o	tanques	de	precaució	d’obres	(D)

b.	 construcció	de	ponts,	bastides	i	similars	(D)

c.	 execució	de	cales,	pous	i	sondejos	d’exploració	quan	encara	no	s’hagués	atorgat	
llicència	d’obres	(D)

d.	 recalçat	d’edificis	per	construir-ne	d’altres	que	disposin	de	llicència	(P	i	D)

e.	 acodolament	de	façanes	(D)

f.	 col·locació	de	grues-torre,	ascensors,	sínies	o	altres	aparells	elevadors	per	a	 la	
construcció	(P	i	D)

g.	 realització	de	treballs	d’anivellació	que	no	alterin	en	més	d’1	m.	les	cotes	naturals	
del	terreny	en	algun	punt	ni	tinguin	rellevància	o	transcendència	a	efectes	d’ami-
dament	de	les	altures	reguladores	de	l’edifici	(P	i	D)

h. 	 construcció	o	instal·lació	de	barraques	provisionals	d’obra.

6. 	 S’inclouen	 com	 a	 obres	 de	 reparació,	 modificació	 o	 condicionament	 d’edificis	 les					
següents:

a.	 execució	d’obres	interiors	en	locals	no	destinats	a	habitatge,	que	no	en	modifiquin	
l’estructura	i	en	millorin	les	condicions	d’higiene	i	estètica	(D)

b.	 reparació	de	cobertes	i	terrats	(D)

c.	 pintura,	estuc	i	reparació	de	façanes	d’edificis	no	inclosos	en	catàlegs	d’interès	
historicoartístic	(D)
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d.	 col·locació	de	portes	i	persianes	en	obertures

e.	 col·locació	de	reixes

f.	 construcció,	reparació	o	substitució	de	canonades	d’instal·lacions,	desguassos	i	
claveguerons

g.	 construcció	de	pous	i	fosses	sèptiques	(D)

h.	 modificació	de	balcons,	lleixes	o	elements	sortints	(D)

i.	 canvi	o	reparació	d’elements	estructurals	(P	i	D)

j.	 execució	o	modificació	d’obertures	que	afectin	elements	estructurals	(P	i	D)	sense	
perjudici	d’acompanyar,	a	més,	els	documents	exigits	per	aquestes	ordenances

k.	 execució	o	modificació	d’obertures	que	no	afectin	elements	estructurals	(D)

I.	 formació	de	lavabos	en	locals	comercials	i	magatzems	(P	i	D)

ll.	 construcció	i	modificació	d’aparadors

m.	 col·locació	d’elements	mecànics	de	 les	 instal·lacions,	 en	 terrasses	o	 terrats	 en	
edificis,	que	no	estiguin	emparats	per	llicència	d’obres	(D)

n.	 reposició	d’elements	alterats	per	accident	o	deteriorament	de	façanes	(D)

o. coberts	lleugers,	oberts	o	tancats	lateralment	per	envans	de	superfície	no	major	
de	50	m2	l’altura	total	dels	quals	no	excedeixi	de	5	m.	(P	i	D)

p.	 enderrocament	d’edificis	no	inclosos	en	catàlegs	d’interès	historicoartístic	(P	i	D).

7. 	 Es	comprenen	a	l’apartat	d.	del	paràgraf	3	les	obres	següents:

a.	 establiment	de	tanques	i	closes	definitives

b.	 construcció	o	enderrocament	de	coberts	provisionals	d’una	planta	i	de	menys	de	
50	m2	de	superfície	total	(D)

c.	 treballs	 d’anivellació	 en	 l’entorn	de	 l’edifici	 construït,	 sempre	que	amb	aquests	
no	es	produeixin	variacions	en	més	d’1,50	m.	sobre	el	nivell	natural	del	terreny	i	
menys	de	2,20	m.	per	sota	d’aquest,	en	algun	punt	(D)

d.	 formació	de	jardins,	quan	no	es	tracti	dels	privats	complementaris	a	l’edificació	de	
la	parcel·la,	que	estan	exceptuats	de	llicència.

8.		 També	tindrà	la	consideració	d’obra	menor,	a	efectes	del	que	preveu	aquest	article	
i	 sense	perjudici	del	que	disposi	 el	 respectiu	Ajuntament,	 la	primera	utilització	dels	
edificis	i	instal·lacions.
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 Article 30.  Requisits del projecte tècnic

1.		 En	 totes	 les	 sol·licituds	de	 llicència	que	 exigeixin	 la	 presentació	d’un	projecte	 tècnic	
aquest	serà	signat	per	 l’interessat	 i	pel	 tècnic	 facultatiu	competent	 i	 visat	pel	col·legi	
professional	corresponent,	figurant	junt	amb	la	signatura	el	nom	i	cognoms	del	tècnic.

2.		 El	projecte	tècnic	detallarà	les	obres	i	instal·lacions,	amb	la	correcció	de	dibuix,	exac-
titud	i	presentació	indispensables.

3. 	 En	tots	els	supòsits,	els	plànols	dels	projectes	tindran	com	a	mesura	màxima	la	d’1,50	
per	1,10	m.	i	es	presentaran	doblegats	a	la	mida	A4	(UNE),	amb	la	corresponent	pes-
tanya	que	permeti	cosir-los	a	l’expedient.

4. 	 Si	 les	característiques	del	dibuix	exigissin	 la	confecció	dels	plànols	a	una	mida	su-
perior	a	l’establerta	al	paràgraf	anterior,	per	confeccionar-los	s’utilitzaran	escales	més	
reduïdes	que	les	previstes,	de	manera	que	no	se	sobrepassin	les	mesures	màximes	
esmentades.

 Article 31.  Prescripcions específiques sobre prevenció d’incendis

1. 	 En	les	sol·licituds	de	llicència	referides	a	actes	inclosos	en	la	normativa	específica	per	
a	la	prevenció	d’incendis,	s’observaran	i	es	compliran	les	prescripcions	establertes	al	
capítol	corresponent	d’aquestes	ordenances.

2.		 Quan	la	normativa	específica	indicada	exigeixi	 la	 instal·lació	de	boques	d’incendis	o	
altres	elements	a	 la	via	pública,	 l’interessat	haurà	d’acreditar,	abans	de	 la	resolució	
de	l’expedient,	haver	instat	a	la	companyia	subministradora	d’aigua	l’execució	de	les	
obres	i	la	instal·lació	i	haver-ne	dipositat	o	satisfet	el	cost	a	l’esmentada	companyia.

 Article 32.  Llicència condicionada a completar la urbanització

1. 	 Les	llicències	de	nova	construcció	o	d’ampliació	o	de	reforma	d’edificis	existents,	que	
es	refereixin	a	finques	que	no	tinguin	la	qualificació	de	solar,	segons	l’article	82	de	la	
Llei	del	sòl,	sense	perjudici	del	que	preveu	l’article	83	de	la	mateixa	llei,	s’atorgaran	
condicionades	a	l’execució	de	les	obres	d’urbanització,	quan	concorrin	les	circums-
tàncies	següents:

1a.	Que	l’element	d’urbanització	que	falti	no	sigui	un	dels	següents:

a.	 accés	rodat

b.	 abastament	d’aigües

c.	 evacuació	d’aigües

d.	 xarxa	elèctrica.
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2a.	Que	s’asseguri	l’execució	simultània	o	successiva	de	la	urbanització,	en	un	termini	
que	no	excedeixi	de	tres	mesos,	des	de	 l’acabament	de	 l’edificació,	mitjançant	
la	constitució	de	caució	en	metàl·lic	o	fons	públics	dipositats	a	la	Caixa	General	
de	Dipòsits,	a	disposició	de	l’Alcaldia,	o	a	la	de	la	Corporació	Local,	aval	bancari	
o	hipoteca.	La	garantia	no	serà	de	quantia	inferior	a	l’import	calculat	de	les	obres	
d’urbanització	pendents	imputables	al	sol·licitant	i,	amb	aquest	fi,	al	procediment	
d’atorgament	 de	 la	 llicència,	 els	 serveis	 tècnics	 municipals	 informaran	 sobre	
aquests	aspectes	a	la	vista	del	corresponent	projecte	d’urbanització,	redactat	per	
l’Administració	o	format	per	iniciativa	particular.

2.		 Mentre	la	garantia	no	estigui	constituïda	i	acreditada	en	el	procediment	municipal,	l’efi-
càcia	de	la	llicència	quedarà	demorada	sense	perjudici	que	corrin	els	terminis	d’inici	i	
execució	de	les	obres	i	les	instal·lacions	amb	els	efectes	indicats	als	articles	17	i	19.

 Article 33.  Cessió gratuïta de terrenys

	 En	tot	cas,	i	especialment	en	els	supòsits	compresos	a	l’article	anterior,	serà	un	re-
quisit	indispensable	per	a	l’atorgament	de	llicències	que	s’hagi	complert	prèviament	
l’obligació	de	cessió	gratuïta	de	terrenys	establerta	al	paràgraf	3	dels	articles	83	i	84	
de	 la	Llei	del	 sòl,	de	manera	que	 l’Ajuntament	pugui	ocupar	 immediatament,	 si	 no	
ho	hagués	fet	amb	anterioritat,	els	terrenys	destinats	a	vials,	parcs,	 jardins	públics	i	
centres	d’Educació	General	Bàsica	al	servei	del	polígon	o	la	unitat	d’actuació	corres-
ponent.	 I	a	més,	si	es	tractés	de	sòl	urbanitzable,	els	terrenys	que	es	destinin	amb	
caràcter	permanent	a	zones	esportives	públiques	i	d’oci	i	expansió,	centres	culturals	
i	docents	i	altres	serveis	públics	necessaris,	així	com	aquells	en	què	es	materialitzi	la	
cessió	obligatòria	i	gratuïta	del	10	per	100	restant	de	l’aprofitament	mitjà	del	sector	en	
què	es	trobi	la	finca	per	a	la	qual	se	sol·licita	la	llicència.

 Article 34.  Especialitat aplicable als edificis existents

	 No	 s’aplicarà	 el	 que	 disposen	 els	 dos	 articles	 anteriors	 quan	 es	 tracti	 d’obres	 de	
reforma	 o	 millora	 d’edificis	 ja	 existents,	 sempre	 que	 les	 obres	 projectades,	 a	 més	
d’ajustar-se	 a	 les	 normes	 urbanístiques	 i	 a	 aquestes	 ordenances,	 siguin	 de	 petita	
importància,	millorin	les	condicions	higièniques	i	estètiques	de	l’edificació	o	dels	seus	
locals	i	no	representin	cap	variació	en	l’ús	i	el	nombre	d’aquests.

 Article 35.  Terminis

1. 	 S’atorgaran	o	denegaran	en	el	termini	màxim	d’un	mes,	a	comptar	de	la	presentació	
de	la	sol·licitud,	les	llicències	relatives	a:

a.	 parcel·lacions

b.		 moviment	de	terres

c.		 obres	de	tancament	de	solars	o	terrenys

d. 	 obres	i	instal·lacions	menors



Pàg. 358

e. 	 primera	utilització	dels	edificis

f.	 tala	d’arbres

g. 	 col·locació	de	cartells	de	publicitat	o	propaganda	visibles	des	de	la	via	pública

h.		 instal·lació	de	grues.

2. 	 Les	altres	 llicències,	excepte	 les	d’obres	d’urbanització	 i	d’instal·lació	de	xarxes	de	
servei	o	la	seva	modificació,	s’atorgaran	o	es	denegaran	en	el	termini	màxim	de	dos	
mesos	a	partir	de	la	presentació,	sempre	que	no	hi	concorri	cap	element	d’apreciació	
discrecional	o	quan	es	tracti	d’obres	que	es	pretenguin	dur	a	terme	en	un	terreny	que	
no	tingui	la	consideració	legal	de	solar	i	sense	perjudici,	si	és	el	cas,	del	que	preveu	el	
Reglament	d’activitats	molestes,	insalubres,	nocives	i	perilloses.

3. 	 Un	cop	transcorregut	el	termini	d’un	mes	assenyalat	al	primer	paràgraf	d’aquest	article	
sense	que	s’hagi	notificat	una	resolució	expressa,	s’entendrà	atorgada	la	llicència	per	
silenci	administratiu.

4.		 Si	transcorregués	el	termini	de	dos	mesos	establert	al	segon	paràgraf,	sense	que	s’hagi	
notificat	la	resolució	de	la	sol·licitud	de	llicència,	l’interessat	podrà	acudir	a	la	Corporació	
Metropolitana	de	Barcelona	 i,	si	en	el	 termini	d’un	mes,	no	se	 li	notifiqués	cap	acord	
exprés	de	la	resolució,	quedarà	atorgada	la	llicència	per	silenci	administratiu.

5. 	 En	qualsevol	dels	casos	previstos	als	apartats	precedents,	si	 la	 llicència	sol·licitada	
afectés	la	via	pública	o	béns	de	domini	públic	o	patrimonials	i	transcorreguessin	els	
terminis	a	aquest	efecte	assenyalats	sense	que	es	notifiqués	la	resolució,	s’entendrà	
denegada	per	silenci	administratiu

6. 	 En	cap	cas	s’entendran	adquirides	per	silenci	administratiu	facultats	en	contra	de	les	
prescripcions	de	 la	Llei	del	 sòl,	del	Pla	general	metropolità	 i	dels	plans,	projectes	 i	
programes	que	s’aprovin	en	desenvolupament	d’aquest.

 Article 36.  Suspensió del còmput dels terminis

	 El	còmput	dels	terminis	a	què	es	refereix	l’article	anterior	quedarà	suspès:

a.	 durant	els	dies	que	trigui	l’interessat	a	atendre	el	requeriment	de	l’Administració	
per	completar	dades	de	la	sol·licitud,	reintegrar-la	degudament	o	aportar	docu-
ments	preceptius	omesos

b.	 durant	el	període	concedit	a	l’interessat	per	esmenar	deficiències	del	projecte

c.	 durant	els	dies	que	passessin	entre	 la	notificació	de	 l’import	del	dipòsit	per	ga-
rantir	el	compliment	de	les	obligacions	assenyalades	en	aquestes	ordenances	i	la	
seva	constitució	efectiva

d.	 durant	els	dies	que	passessin	entre	la	notificació	de	la	liquidació	de	les	taxes	me-
ritades	en	l’expedient	i	el	seu	pagament.
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 Article 37.  Deficiències esmenables i inesmenables

1. 	 Si	el	projecte	s’ajustés	estrictament	als	plans,	a	 les	normes	urbanístiques,	a	 les	or-
denances	 i	 a	 la	 resta	 de	 disposicions	 aplicables,	 i	 s’haguessin	 complert	 totes	 les	
obligacions	 imposades	 per	 aquestes	 ordenances,	 l’òrgan	 competent	 n’atorgarà	 la	
llicència.

2. 	 Quan	resultessin	deficiències	dels	informes	dels	serveis	tècnics	municipals	o	dels	or-
ganismes	que	haguessin	informat	la	petició	de	llicència,	es	distingirà	entre	esmenables	
i	inesmenables.

3. 	 S’entendran	deficiències	inesmenables	totes	aquelles	per	a	la	rectificació	de	les	quals	sigui	
necessari	introduir	modificacions	essencials	en	el	projecte,	i	en	tot	cas	les	següents:

a.	 assenyalar	erròniament	la	zonificació	que	correspon	a	l’emplaçament	de	l’obra	o	
instal·lació

b.	 projectar	les	obres	o	instal·lacions	per	a	usos	no	admesos	per	la	zonificació	cor-
responent	al	seu	emplaçament

c.	 aplicar	un	coeficient	d’edificabilitat	o	d’utilització	industrial	superior	a	l’autoritzat

d.	 sobrepassar	 el	 nombre	 de	 plantes	 o	 en	 forma	 greu	 l’altura	 o	 profunditat	 edifi-
cables

e.	 no	respectar	les	zones	verdes	i	espais	lliures	previstos	en	el	planejament

f.	 incomplir	 les	 exigències	 previstes	 sobre	 reserva	 d’aparcaments	 quan	 no	 sigui	
possible	adaptar	el	projecte	a	les	exigències	esmentades

g.	 no	ajustar-se	a	la	normativa	sobre	prevenció	d’incendis,	sense	possibilitat	d’adap-
tació	del	projecte	corresponent.

4. 	 Les	peticions	de	llicència	amb	deficiències	inesmenables	seran	denegades.

5. 	 S’entendran	esmenables	aquelles	deficiències	no	compreses	al	paràgraf	3.	Es	notifi-
caran	a	l’interessat	perquè	les	esmeni	en	el	termini	de	quinze	dies,	amb	l’advertència	
que	transcorregut	el	termini	de	sis	mesos	sense	que	s’hagués	efectuat	l’esmena	es	
considerarà	caducada	la	sol·licitud.

 Article 38.  Notificació i publicació

1.		 Les	resolucions	de	les	peticions	de	llicència	es	notificaran	al	sol·licitant	i	a	les	persones	
que	haguessin	comparegut	en	l’expedient.

2. 	 La	concessió	de	llicències	d’obres	d’edificació,	tant	les	de	nova	planta	com	les	d’am-
pliació,	es	publicarà	al	butlletí	o	gaseta	d’informació	municipal,	amb	la	indicació	de	les	
dades	següents:
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a.	 nom,	cognoms	i	domicili	del	peticionari	de	la	llicència

b.	 situació	de	la	finca

c.	 índole	de	 l’obra	autoritzada,	amb	expressió	de	 les	característiques	de	 la	cons-
trucció	 projectada	 (nombre	 de	 plantes,	 superfície	 edificada	 i	 altres	 que	 es	
considerin	procedents)

d.	 recursos	 procedents,	 amb	 expressió	 de	 l’òrgan	 davant	 del	 qual	 haguessin	 de	
presentar-se	i	termini	per	interposar-ne.

 Article 39.  Procediments especials

	 Els	ajuntaments,	en	l’exercici	de	la	seva	potestat	d’ordenança	i	amb	la	finalitat	prin-
cipal	de	reduir,	quant	a	ells	afecti,	els	terminis	assenyalats	a	l’article	35,	podran	regular	
procediments	 especials	 per	 atorgar	 llicències	 en	 casos	 d’urgència	 derivada	 de	 la	
necessitat	d’evitar	danys	a	persones	o	coses,	així	com	per	autoritzar	amb	caràcter	
provisional	 l’inici	d’obres	 i	per	concedir	 llicències	per	a	obres	menors,	 instal·lacions	
comercials	de	poca	importància,	col·locació	de	cartells	o	rètols	i	tala	d’arbres.

	

Capítol IV
Execució de les obres o instal·lacions

 Article 40.  Règim aplicable a l’execució d’obres i instal·lacions

1. 	 Tota	obra	o	instal·lació	haurà	d’executar-se	d’acord	amb	el	contingut	implícit	i	explícit	
i	les	condicions	especials	de	la	llicència	atorgada	a	aquest	efecte,	amb	estricta	sub-
jecció	a	 les	disposicions	de	 les	normes	urbanístiques	 i	ordenances,	sota	 la	direcció	
facultativa	de	persona	legalment	autoritzada	i	amb	la	intervenció	obligatòria	d’apare-
lladors	o	arquitectes	tècnics,	de	conformitat	amb	el	que	preveuen	les	disposicions	que	
regulen	les	facultats	i	les	competències	d’aquests	professionals.

2. 	 Les	obres	de	reforma,	addició	o	ampliació	s’hauran	de	fer	de	manera	que	no	impe-
deixin	la	normal	utilització	de	l’edifici,	o,	si	és	el	cas,	la	pertorbin	en	la	menor	mesura	
possible.

 Article 41.  Prescripcions observables en l’execució de les obres

	 Durant	l’execució	de	les	obres	s’hauran	de	complir	les	prescripcions	següents:

a.	 construir	el	gual	corresponent,	de	conformitat	amb	el	que	s’hagi	disposat,	si	és	el	cas,	
a	l’ordenança	corresponent,	quan	l’obra	exigeixi	el	pas	de	camions	per	la	vorera

b.	 conservar,	sempre	que	sigui	possible,	el	gual	o	guals	existents	així	com	la	vorera	
corresponent	a	la	finca


