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obertura visual o ventilació de l’espai, podrà construir-se el buc mitjançant els ma-
terials i disposicions assenyalades en el Reglament d’Aparells Elevadors i d’altres 
disposicions que siguin d’aplicació, sempre que es garanteixin les condicions de 
seguretat i bon ús de l’aparell.

3.  Dintre de l’ull d’escala.

a.  El recorregut de l’ascensor podrà desenvolupar-se dins un buc tancat dins l’ull 
d’escala que mantindrà les dimensions dels trams i replans existents, i no podrà 
disminuir-se l’amplària útil excepte que l’escala resultant compleixi les condicions 
assenyalades en l’article 18.2 d’aquesta Ordenança.

b.  El recorregut de l’ascensor es farà de forma que es garanteixin les condicions de 
seguretat i bon ús de l’aparell assenyalades en les disposicions legals d’aplicació.

c.  Quan al buc de l’escala hi ventilin peces principals dels habitatges existents, no 
s’autoritzarà aquesta solució excepte que, per les dimensions de l’escala, es 
compleixin les disposicions sobre ventilació de l’apartat anterior d’aquest article.

4.  Sigui quina sigui la solució adoptada, respecte a la cambra de maquinària de l’as-
censor, no es produirà una ocupació en planta del pati més gran que la del buc de 
l’ascensor, assegurant-ne la correcta ventilació zenital.

Capítol II
De les instal·lacions

Article 21.

 En les actuacions de rehabilitació, les noves instal·lacions o l’adequació de les existents 
es regiran per les determinacions de les respectives normes bàsiques i reglaments 
que siguin d’obligat compliment en aquelles actuacions.

Capítol III
Dels serveis

Article 22.

1.  Les actuacions de rehabilitació que comporten augment de volum, augment del 
nombre d’habitatges o canvi d’ús, en les quals no es donen les circumstàncies de 
l’article 299.5 de les Normes Urbanístiques del PGM no queden obligades a la pro-
visió de places d’aparcament o a l’augment de les existents en l’objecte de l’actuació, 
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sempre que sigui materialment impossible d’encabir-les. En aquest cas la previsió de 
places es garantirà d’acord amb l’article 299.6, només quan el nombre resultant de 
noves places sigui superior a quatre.

2.  En les actuacions de rehabilitació, quan es doti d’aparcament l’objecte de l’actuació, 
encara que no resulti obligat segons l’apartat anterior, aquest s’ajustarà a les deter-
minacions del PGM, encara que poden ésser admeses variacions justificades pel que 
fa a accessos, passadissos, rampes i ventilació sempre que es garanteixi el correcte 
funcionament i s’assoleixin els nivells mínims de seguretat exigibles.

Article 23.

 Als efectes d’obligatorietat de dotació d’aparcament tal com queda definida a l’article 
22, s’estén per impossibilitats d’encabir-les les següents.

a. Si la planta destinable a aparcament té ja un ús abans de l’actuació de rehabili-
tació, i amb una antiguitat de 3 anys.

b.  Si l’amplària i el nombre d’accessos necessaris, segons les normes, no poden 
assolir-se amb les consideracions assenyalades a l’article 22.2.

c.  Si les obres estructurals que s’han d’executar són molt desproporcionades amb 
la finalitat d’assolir el correcte funcionament amb els nivells mínims de seguretat 
exigibles.

d.  Si no pot dotar-se el local de mitjans de seguretat exigibles, pel que fa a sortides 
d’emergència, ventilació, escales i vestíbuls independents, ni solucions alterna-
tives que comportin anàlegs nivells de seguretat.

e.  Si l’edifici es troba inclòs al catàleg i/o les obres necessàries poden malmetre els 
valors compositius dignes d’ésser conservats.

f.  Si per raons del context en que es troba l’edificació (insuficiència vial de la trama 
urbana, dificultats d’accés de vehicles i/o vianants, distinció de circulacions, illes 
de vianants, tipologia dels edificis i motius similars) s’estima improcedent, per part 
dels serveis tècnics de la Corporació actuant, d’exigir la reserva d’aparcaments.

Article 24.

 L’actuació de rehabilitació d’un edifici d’habitatges no comporta l’obligatorietat del 
compliment d’allò que estableixin les Ordenances Metropolitanes d’Edificació pel que 
fa a la recollida d’escombraries, si no es disposa d’espai material a la planta baixa per 
al seu emplaçament, o si la implantació comporta destrucció d’elements considerats 
de valor artístic.


