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INTERVENCIÓ EN L'EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL: LLICÈNCIES 

Actes subjectes a llicència 

1. Estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes referits als l'art. 1 del R.D. i . 
179 de L.U., i en general qualsevol activitat que afecti les característiques naturals del 
terreny. 

2. La necessitat d'obtenir l'autorització d'altres administracions públiques, no deixarà 
sense efecte l'exigència de la llicència municipal. En cas d'urgència o d'excepcional 
interès es tindrà en compte el que disposa en els art. 8 i 9 del RD. Totes les obres que 
s'executin com a compliment d'una ordre municipal i sota la direcció dels serveis tècnics 
de l'Ajuntament, estan exemptes de l'exigència de la llicència municipal. 

3. Les llicències tindran caràcter de document públic. Les llicències no impliquen 
l'autorització municipal per als actes d'ocupació de via pública o terrenys confrontants, 
ni per a altres usos o activitats relacionats amb l'obra autoritzada. 

Procediment 

Les sol·licituds de llicències es resoldran d'acord al procediment previst per l'art. 75 del 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

Contingut de les llicències 

1. El document administratiu corresponent a la concessió de la llicència contindrà les 
dades més rellevants de les obres autoritzades, acord de concessió, condicions, 
garanties i altres extrems identificadors. També s'hi adjuntarà un exemplar dels plànols, 
croquis o projecte tècnic el qual serà la descripció gràfica autèntica de les obres 
autoritzades. 

2. Tot el que es disposa en aquest Pla d’ordenació en matèria de condicions 
d'edificabilitat i ús i, si escau, respecte a les condicions estètiques, higièniques o d'una 
altra naturalesa, s'entendrà inclòs en l'acte d'atorgament de la llicència. Els titulars de 
llicències hauran de respectar el contingut exprés de les seves clàusules, i a més, el 
contingut implícit que és el definit en aquestes Normes, segons la classe i destí del sòl i 
les condicions d'edificabilitat i ús. No podran justificar-se les vulneracions d'aquestes 
Normes en el silenci o insuficiència del contingut de la llicència. 

3. Totes les llicències hauran d'explicitar els terminis màxims d'inici i acabament de les 
obres, i advertir al titular de la caducitat de la llicència. 

Classificació de les obres i documents necessaris per a la sol·licitud de llicències 

1. Als efectes de l'art. 75 del d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es consideren 
obres, que per a la sol·licitud de la llicència, han d’acompanyar el projecte tècnic i el 
full d’assumpció de la Direcció tècnica visats pel corresponent Col·legi professional, les 
següents: 
- les de construcció de tota classe d’edificis de nova planta. 
- les de reforma de l’estructura d’un edifici o que augmentin o redueixin el seu volum. 
- les de reforma que modifiquin la distribució interior de l’edifici. 
- les que es realitzin en façana i modifiquin l’aspecte exterior de les edificacions. 
- les d’urbanització i parcel.lació de terrenys. 
- les obres de moviments de terres. 
- les de construcció de murs de contenció, pous i obres de captació d’aigua. 
- les obres d’enderrocament d’edificis existents. 
- les actuacions de tallada d’arbres que formin massa arbòria de certa importància. 
- la col·locació de grues-torre, ascensors, sínies o altres aparells elevadors. 
- el canvi o reparació puntual d’elements estructurals. 
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- l’execució o modificació d’obertures que afectin a elements estructurals. 

2. Als efectes de l’article 96 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
per a les sol·licituds de llicència de les obres que no estan contemplades en el punt 
anterior d’aquestes ordenances, caldrà adjuntar una descripció escrita de les obres 
indicant la seva extensió, situació i pressupost. Per a les obres que es relacionen a 
continuació caldrà aportar també el full d’assumpció de la Direcció d’obra signada per 
un facultatiu titulat superior i visat pel corresponent Col·legi professional, per a les obres 
següents: 
- la col·locació de marquesines per a comerços. 
- la construcció de ponts, bastides i similars. 
- l’estintolament de façanes. 
- la reparació de cobertes i terrats 
- la construcció de pous i foses sèptiques. 
- la modificació de balcons, lleixes o elements sortints 
- la col·locació d’elements mecànics de les instal·lacions en terrasses o terrats 
- la construcció de barraques provisionals d’obres. 

Condicions d'atorgament de llicències 

1. Les llicències s'atorgaran amb la subjecció d'allò que es disposa en aquestes Normes 
respecte a la classe de sòl i el seu destí i a les condicions d'aprofitament, edificabilitat i 
ús. 

2. Quan l'obra o edificació requereixin la prèvia urbanització i no hagin lliurat a 
l'Administració els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta, no es podrà atorgar la 
llicència d'edificació fins que no s'hagin complert els deures de cessió de terrenys i 
costejament de la urbanització legalment procedents, sense perjudici del que preveu la 
legislació urbanística vivent. 

3. Per tal d'autoritzar la facultat d'edificar en terrenys que no tinguin la condició de 
solar, cal ajustar-se a lo que disposen els art. 40-43 del RG 

Caducitat, termini i pròrroga de les llicències 

1. D'acord amb l'art. 181 L.U., el termini que han de preveure les llicències per 
començar i acabar les obres són, respectivament, un i tres anys a comptar des de la 
data de notificació al promotor. 

2. Les llicències es tramitaran segons allò que disposa l'art. 75 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals i d'acord amb les normes específiques que disposi 
l'Ajuntament. 

3. Les condicions de caducitat i pròrroga de les llicències es concreta a l'art. 181 L.U. 

Seguiment 

1. Abans de començar l'execució d'una obra de nova planta, l'Ajuntament haurà 
d'assenyalar l'alineació i rasant, assenyalament del qual s'estendrà l'acta corresponent, 
la qual eximirà el promotor d'aquesta obra de tota la responsabilitat en l'alineació de 
l'edifici si per a la seva realització s'ha ajustat a l'assenyalada en l'esmentada acta. 
Aquest assenyalament s'efectuarà prèvia sol·licitud de l'interessat. 

2. Així mateix, l'interessat comunicarà a l'Ajuntament els moments en què l'obra 
sobrepassi la rasant del carrer i en què assoleixi l'alçada autoritzada, amb l'objecte que 
els serveis tècnics municipals efectuïn les oportunes comprovacions, de les quals 
s'estendrà la corresponent acta perquè consti el resultat d'aquella comprovació. 

3. Acabades les obres, l'interessat ho comunicarà a l'Ajuntament, amb certificació 
visada del facultatiu director de les obres i altra documentació complementària amb 
objecte de realitzar la inspecció final. Es comprovarà si l'interessat s'ha ajustat en la seva 
realització a la llicència atorgada i també si s'han refet tots els mals i danys i perjudicis 
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causats en la via pública, desguassos, subsòl, clavegueram, aigües potables, cables 
elèctrics i qualsevol altre servei anàleg així com també de caràcter privat o a tercers. 

4. Si la comprovació resulta positiva l’Ajuntament atorgarà la llicència de primera 
ocupació de l’edificació. 

Establiment de terminis per a edificar per part de l'Ajuntament 

1. L'Ajuntament podrà aplicar allò previst als art. 167 al 178 del TR, amb l'objectiu 
d'incentivar el sector de la construcció i d'evitar la retenció especulativa dels solars. 

2. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament podrà constituir el Registre municipal de solars, 
seguint els tràmits previstos per la legislació vigent. 

Infraccions urbanístiques 

Pel que fa als actes sense llicència o sense ajustament a les seves condicions, es regiran 
per allò que disposen el RD. i el Reglament de la Llei 9/1981. 
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ORDENANÇA DE REGULACIÓ DE LA INCIDÈNCIA DE LES ACTIVITATS 
SOBRE L’ENTORN I EL MEDI AMBIENT 

CAPITOL PRIMER: SOROLL I VIBRACIONS 

Disposició única  

És d'aplicació la Ordenança per a la millora de la qualitat sonora ambiental i molèsties 
diverses aprovada per l'Ajuntament de Berga en dat 1 d'abril de 1998. 
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CAPÍTOL SEGON: CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

Definicions 

1. Activitat potencialment contaminadora de l’atmosfera és aquella que, per raó de les 
seves emissions, provoqui la presència en l’aire de substàncies o de formes d’energia 
que impliquin risc, dany immediat o diferit o molèsties per a les persones i per als béns 
de qualsevol naturalesa. 

2. La relació d’activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera és la que s’indica 
al Decret 322/87 de 23 de setembre de desplegament de la Llei de Protecció de 
l’ambient atmosfèric de la Generalitat de Catalunya i que s’adjunta com a annex II o 
normes que en el futur el complementin o substitueixin. 

Classificació de les activitats en funció de la contaminació atmosfèrica. 

1. A partir de la relació d’activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera 
indicades en el Decret 322/87, per classificar les activitats en funció de la repercussió 
sobre l’ambient atmosfèric s’estableixen els grups següents: 

Grup A: Activitats especialment contaminadores de l’atmosfera que s’han d'instal·lar en 
zones especials. 

Grup B: Activitats molt contaminadores de l’atmosfera que han de disposar de les 
instal·lacions adients perquè es respectin els nivells admissibles d’emissió de 
contaminants a l’atmosfera. 

Grup C: Activitats contaminadores de l’atmosfera que hauran de mantenir en tot 
moment els nivells d’emissió de contaminants per sota dels nivells màxims admissibles. 

Grup D: Activitats no incloses en els grups A, B, C, de les quals els nivells d’emissió de 
contaminants estan per sota dels nivells màxims admissibles.  

2. Les activitats classificades en el grup A no són admissibles amb caràcter general. 
Malgrat això, i després de redactar un estudi d’impacte ambiental, l’Ajuntament podrà 
autoritzar, si escau, aquestes activitats. 

Emissions a l’atmosfera 

1. Els nivells màxims d’emissió de contaminats a l’atmosfera són els que s’indiquen al 
Decret 833/75, del 6 de febrer, que desenvolupa la Llei 38/72, del 22 de desembre, o 
altra normativa que el substitueixi o complementi. 

2. No es poden llençar a l’exterior fums, bafs, gasos, vapors o aire amb substàncies en 
suspensió o a temperatura diferent que l’ambient per les façanes i els patis de tot tipus. 
Se n’exceptuen les instal·lacions mòbils de refrigeració de potència inferior a 10.000 
Kfrigories/hora, sempre que la temperatura del fluix d’aire que incideixi en obertures 
alienes no sigui perceptiblement diferent del de l’entorn. 

3. L’evacuació d’aire i contaminants a l’exterior s’ha de fer per xemeneies o conductes. 
Segons els tipus de contaminants emesos es distingeixen quatre nivells. 

NIVELL 1:  Focus de combustió que consumeixin combustibles gasosos, instal·lacions de 
renovació d’aire, instal·lacions de condicionament o qualsevol altre que no emeti 
contaminants. 

NIVELL 2: Focus de combustió que consumeixin combustibles en els quals el contingut 
de sofre és igual o inferior a l’1% i normalment emeten fum d’opacitat inferior al 
número 1 de l’escala de Ringelmann; activitats que desprenen baf, o pudor. 

NIVELL 3: Focus de combustió que utilitzen combustibles en els quals el contingut de 
sofre és igual o inferior añ 2,5% i que normalment emeten fum d’opacitat inferior al 
número 1 de l’escala de Ringelmann, tret dels moments d’encesa i càrrega i, en aquest 
cas, o del qual l’opacitat no sigui superior a 10 min/h; activitats que desprenen 
emanacions de gasos irritants o tòxics. 
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NIVELL 4: Xemeneies que normalment emeten fum d’opacitat inferior al número 2 de 
l’escala de Ringelmann i al número 3 en els moments d’encesa i càrrega, per un temps 
no superior a 10 min /h; activitats que desprenen partícules sòlides en suspensió. 

Alçada de xemeneies. 

1. L’alçada de les xemeneies per als diferents nivells serà: 

NIVELL 1: Alçada superior en 2 metres a tota edificació situada dins un cercle de radi 
10 m i amb centre a la xemeneia. 

NIVELL 2: Alçada superior en 3 metres a tota edificació situada dins un cercle de radi 
de 25 m i amb centre a la xemeneia. 

NIVELL 3: Alçada superior en 4 metres a tota edificació situada en un cercle de radi de 
40 m i amb centre a la xemeneia. 

NIVELL 4: Alçada superior en 6 metres a tota edificació situada dins d’un cercle de radi 
de 80 m i amb centre a la xemeneia. 
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CAPÍTOL TERCER : AIGÜES RESIDUALS 

Disposició única 

És d'aplicació el Reglament de l'ús i els abocaments d'aigües residuals al clavegueram 
aprovat per l'Ajuntament de Berga en data 6 de setembre de 1995. 
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CAPÍTOL QUART: RESIDUS SÒLIDS 

Definicions 

1. S’entén per residu industrial qualsevol material sòlid, pastós o líquid resultant d’un 
procés de fabricació, de transformació, d’utilització, de consum o de neteja, el 
productor o el posseïdor del qual el destina a l’abandonament. 

2. S’entén per rebuig el residu o la part d’aquest no valoritzable, d’acord amb el que es 
descriu a l’Annex II de la Llei 6/1993 de 15 de juliol reguladora dels residus. 

Classificació de les activitats en funció dels residus sòlids 

Als efectes de la disposició del rebuig dels residus i atenent llurs característiques, els 
residus es classifiquen d’acord amb la Llei 6/1993 en: 

a) Residus especials: Tot residu que, per les seves característiques tòxiques o perilloses 
o per causa del seu grau de concentració, requereix un tractament específic i un 
control periòdic dels seus efectes nocius potencials i que resta comprès en l’àmbit 
d’aplicació de la Directiva 91/689/CE del 12 de desembre.  

b) Residus no especials: Tot residu que no és classificat com a especial ni com a inert. 

c) Residu inert: Residu que una vegada dipositat en un abocador no experimenta 
transformacions físiques, químiques o biològiques significatives i que compleix els 
criteris de lixiviació determinats per reglament. 

Tractament i gestió de residus 

1. Totes les activitats productores de residus de qualsevol classe estan obligades a 
complir allò que estableix la normativa vigent aplicable. 

2. La recollida, transport, emmagatzematge, valorització, disposició del rebuig i 
comercialització de residus, s’haurà de realitzar d’acord amb allò que indica la 
normativa vigent aplicable de la Generalitat de Catalunya següent i d’altres normes 
que les substitueixin o complementin: 

a) Llei 6/1993 de 15 de juliol reguladora dels residus.  

Decret Legislatiu 2/91 del 26 de setembre de 1991 DOGC 1498 de 27 de setembre 
de 1992 pel qual s’aprova la Refosa de Textos Legals vigents en matèria de Residus 
Industrials. 
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CAPÍTOL CINQUÈ: CÀRREGA I DESCÀRREGA 

Obligació de disposar de zona de càrrega i descàrrega 

1.Han de disposar d’una zona de càrrega i descàrrega de mercaderies els usos que es 
relacionen a continuació: 

a) Comerç de superfície total superior a 500 m². 

b) Comerç de gran superfície. 

c) Indústria segona categoria de superfície superior a 500 m² 

d) Indústria de tercera categoria. 

e) Indústria de quarta categoria. 

f) Magatzem de superfície superior a 200 m². 

Condicions de la càrrega i descàrrega 

1. La zona de càrrega i descàrrega estarà situada a l’interior del local o dins del límit 
de la parcel·la i tindrà unes dimensions mínimes definides en planta per un rectangle de 
10 metres de llarg i 3 metres d’amplada, lliure de tot obstacle: en qualsevol cas, les 
dimensions que es projectin hauran de permetre l’estacionament del vehicle habitual, 
totalment a l’interior. 

2. La zona de càrrega i descàrrega tindrà un accés exclusiu i independent del de 
personal fins a la línia de façana. 

3. L’amplada de l’accés serà com a mínim de 4 metres en càrrega d’amplada igual o 
inferior a 6 metres o de 3 metres en carrers d’ample superior a 6 metres. 

4. En el cas d’accessos inferiors als indicats al paràgraf anterior, o d’activitats que, pel 
tipus de primeres matèries emprades o dels productes acabats necessitin vehicles de 
dimensions superiors a 2 x 6 metres, caldrà justificar expressament en el projecte 
d'instal·lació la maniobrabilitat i accessibilitat dels vehicles utilitzats sense entorpir el 
trànsit. 
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CAPÍTOL SISÈ: APARCAMENT 

Regulació general de l’aparcament  

1.- Totes les activitats que sol·licitin llicència de nova instal·lació, de trasllat o 
d’ampliació que impliqui un augment de, com a mínim, el 50% de la seva superfície 
hauran de disposar del nombre en places d’aparcament que es disposa en la present 
ordenança. 

2. Amb caràcter general, seran causes d’exempció de les previsions que es fixen a 
l’apartat següent, les quals s’especifiquen a continuació:  

a) Causes urbanístiques: 

La regulació urbanística específica serà sempre prioritària respecte a les previsions de 
places d’aparcament que fixa l’apartat següent si fixa alguna condició que 
n’impossibilita el compliment. 

b) Altre causes: 

Excepcionalment es podran substituir totalment o parcialment les previsions d’espais per 
a aparcament en el mateix edifici per una major previsió d’estacionament, quan el 
sector o l’àrea urbana, per les seves peculiaritats i funcions urbanes, els ho permetés o 
ho exigís. En aquests casos serà necessari un informe positiu dels serveis tècnics 
municipals responsables del trànsit o similars. 

Nombre de places en funció de l’ús 

1. La previsió de places d’aparcament d’acord amb allò que indica l’apartat anterior, 
és la següent: 

a) Ús de comerç de superfície total superior a 500 m², comerç de gran superfície i 
galeries comercials: 

Una plaça per cada 60 M² o fracció de superfície útil pel públic. S’exceptuen d’aquesta 
regulació els establiments de venda a l’engròs de qualsevol tipus d’article i els de venda 
al detall de mobles, materials de construcció i articles i mobiliari de sanejament i 
comerç al detall de vehicles (excepte accessoris i recanvis). Si un establiment de venda a 
l’engròs també ven al detall es considera tota la superfície de venda al detall. 

b) Ús hoteler: 

- Establiments de 4 i 5 estrelles: una plaça cada 3 habitacions a partir de 12 
habitacions. 

- Establiments de 3 estrelles: una plaça cada 5 habitacions a partir de 20 habitacions. 

- Resta d’establiments: una plaça cada 6 habitacions a partir de 24 habitacions. 

c) Ús recreatiu: 

- Una plaça cada 10 persones d’aforament o fracció, sempre que aquest sigui superior 
a 100 persones. 

d) Ús de restauració: 

- Una plaça cada 10 persones d’aforament o fracció, sempre que aquest sigui superior 
a 150 persones. 

e) Ús industrial de superfície superior a 500 m². 

- Una plaça per cada 100 m² o fracció. 

f) Ús de magatzems: 

- Una plaça cada 200 m² o fracció fins a un màxim de 15 places. 

g) Tallers de reparació de vehicles de superfície superior a 120 m². 

- La superfície destinada a aparcament serà com a mínim igual a l’ocupada per la zona 
de taller. En qualsevol cas es prohibeix reparar els vehicles a la via pública. 
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h) Instal·lacions esportives: 

- Una plaça per cada 15 persones a partir de 60 persones d’aforament. 

2.- Quan una activitat comprengui més d’un ús, el nombre mínim de places 
d’aparcament serà el resultant d’aplicar els diferents paràmetres sobre cada ús. 

Condicions tècniques dels aparcaments 

Les condicions tècniques que han de reunir els locals destinats a aparcament s’indiquen 
a “l’Ordenança Municipal sobre conduccions tècniques de locals destinats a 
estacionament de vehicles”. 
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CAPÍTOL SETÈ: PUDOR 

Definicions 

1. S’entén per matèria olorosa qualsevol substància o barreja de substàncies presents 
en l’aire i perceptibles pel sentit de l’olfacte. 

2. S’entén per pudor qualsevol substància o barreja de substàncies presents en l’aire 
manifestament molesta. 

3. Quan la concentració de la substància és superior al nivell de toxicitat s’haurà de 
tractar l’emissió olorosa com si es tractés de contaminació atmosfèrica. 

Regulació de les activitats en funció de les emissions de pudor. 

Totes les activitats que s'instal·lin, sigui quina sigui la localització, no podran produir 
pudor que sigui fàcilment detectable més enllà dels límits del local o la parcel·la on 
s’exerceixi l’activitat. 

Valoració de les emissions de pudor 

Mentre no hi hagi equips capaços de detectar la pudor, la valoració es realitzarà 
organolèpticament mitjançant tres persones que en dies diferents i a diferents hores 
detectaran la presència de matèries oloroses en l’aire. 
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CAPÍTOL VUITÈ : RADIACIONS ELECTROMAGNÈTIQUES 

Disposició única 

És d'aplicació la Ordenança reguladora de les activitats i instal·lacions de radio-
comunicació aprovada per l'Ajuntament de Berga i publicada al BOP núm 125 de 25 
de maig de 2002.  

CAPÍTOL NOVÈ : RISC D’INCENDI 

Disposició única  

Són d'aplicació la Norma bàsica de l’Edificació “Condiciones de proteccion contra 
incendios en los edificios” (NBE-CPI-96) aprovada pel R.D. 2177/96 de 4 d’octubre de 
1996 i en allò que aquesta no regula, les que figuren en el Decret 241/1994, de 26 de 
juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis als edificis. 
Tanmateix es tindrà en compte el Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra 
incendis R.D. 1992/93 de 5 de novembre (BOE núm. 298 de 14/12/93) i el 
Reglament de Seguretat contra incendis en establiments industrials, RD 786/2001 de 6 
de juliol de 2001. 
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CAPÍTOL DESÈ : RISC D’EXPLOSIÓ 

Definicions 

1. Es consideren activitats amb risc d’explosió les que compleixen alguna de les 
següents característiques: 

a) Activitats que utilitzin substàncies combustibles en algun dels següents processos: 

- Processos endotèrmics (hidrogenació, hidròlisi, aromatització, isomerització, 
sulfonació, alquilació, polimerització, halogenació, nitruració etc.). 

- Activitats que emmagatzemin o manipulin quantitats superiors a 250 litres (o kg) de 
productes de perillositat alta o 500 litres (o kg) de perillositat mitja o la suma d'ambdós 
sense sobrepassar els màxims parcials. (qualificació alta i mitja segons NBE-CPI-96). 

• a pressió i temperatura ambient (mescla, centrifugació, filtratge, etc.) 

• a temperatura superior a l’ambient (destil·lació, assecats, etc.) 

- Processos a pressió diferent a l’atmosfèrica. 

b) Activitats que utilitzen explosius industrials. 

2. S’exceptuen de la qualificació anterior aquelles activitats en què els combustibles ho 
siguin per calefacció dels locals i l’ús de les quals sigui regulat per la legislació i 
normativa vigent. (Reglament d'instal·lacions de calefacció climatització i aigua calenta 
sanitària). 

Regulació de les activitats en funció del risc d’explosió 

No s’admetrà la instal·lació d’activitats amb risc d’explosió en locals situats a les zones 
1, 2, 3, 4 i 5. En la resta de casos, la instal·lació de processos amb risc d’explosió 
només es podrà realitzar en locals que comptin amb mesures de protecció i prevenció 
contra explosions i la compartimentació sigui com a mínim RF 120 en cas de processos 
físics i RF-240 en cas de processos químics. 
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REGULACIÓ DELS APARCAMENTS. 

Règim aplicable 

1. L’àrea d’estacionament és un espai obert, fora de la calçada, especialment destinat 
a parada o terminal de vehicles automòbils. 

2. Es designa amb el nom d’aparcament o amb el de garatge-aparcament els espais 
situats a l’interior de l’edifici o en el sòl o subsòl de terrenys edificables del mateix solar, 
i les instal·lacions mecàniques especials destinades a la guarda de vehicles automòbils. 
Seran terrenys edificable a aquests efectes els compresos dins del percentatge de 
superfície de parcel·la ocupable per l’edificació. 

3. La construcció dels estacionaments, aparcaments i garatges-aparcaments s’ajustarà 
a les condicions definides en aquest apartat i, a més, a les limitacions addicionals 
exigibles en base a altres possibles usos compatibles, com per exemple estacionaments 
de servei, neteja de vehicles, tallers de reparació d’automòbils i instal·lacions auxiliars. 

Superfície computable 

1. Les superfícies d’edificació preses per calcular el nombre de places d’aparcament o 
garatge-aparcament, d’acord amb les Normes urbanístiques de la Revisió de normes 
subsidiàries hauran de referir-se a la “superfície total construïda”, que comprèn la del 
local destinat a l’activitat considerada, la dels serveis, magatzems i altres annexos 
existents. 

2. Quan de l’aplicació de les determinacions mínimes referides a metres quadrats 
resulti un número fraccionari de places, qualsevol fracció igual o menor a la meitat 
podrà descomptar-se i la superior a la meitat haurà de computar-se com un espai més. 

Superfície de la plaça 

1. Cada plaça de garatge-aparcament disposarà d’un espai configurat per un mínim de 
dos metres i trenta centímetres per quatre metres i setanta-cinc centímetres (2,30x4,75 
m) i amb una altura lliure mínima de dos metres i 20 centímetres (2,20 m). 

2. En els garatges i aparcaments públics per a vehicles lleugers, serà necessari reservar 
permanentment, en la planta de més fàcil accés, i el més proper possible a aquest, com 
a mínim una plaça per cada cent de la seva capacitat total, per a vehicles que 
transporten passatgers minusvàlids. L’amplada mínima serà de tres metres i trenta 
centímetres (3,30 m). 

Llicències 

Estaran subjectes a llicència prèvia de l’Administració municipal la instal·lació, 
ampliació i modificació d’estacionaments, aparcaments i garatges-aparcaments. En la 
sol·licitud corresponent es farà constar, de forma expressa, a més dels requisits generals 
pertinents a cada cas, la naturalesa dels materials de construcció, número, pendent i 
dimensions de les rampes i radis de gir i dels accessos a la via pública i les mesures de 
precaució projectades per evitar incendis. 

Activitat industrial 

1. D’acord amb les Normes urbanístiques de la Revisió de normes subsidiàries, els 
aparcaments i garatges-aparcaments s'assimilaran a l’ús industrial a efectes d’admitir-
los per a l’emplaçament i la situació en que es trobin. Tot i així, en el cas d’allotjar un 
màxim de quatre vehicles automòbils en un local de superfície no superior a cent metres 
(100 m²) no quedaran subjectes al tràmit d'activitat industrial. 
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2. Els garatges-aparcaments construïts amb llicència d’edificació anterior a l’aprovació 
d’aquestes ordenances, es regiran per a l’obtenció de la llicència d’activitat industrial, 
per les normes vigents en el moment de l’atorgament de la llicència d’obres. 

Relació amb la circulació 

1. Els estacionament, aparcaments i garatges-aparcaments es projectaran atenent 
sempre les seves possibilitats d’accés i les necessitats de la circulació. 

2. Si s'instal·lés en immobles amb façana a més d’una via pública, les sortides hauran 
de projectar-se per aquella que resulti més adequada atenent la circulació rodada 
existent en cadascuna de les vies públiques. La solució proposada es raonarà en un 
estudi de naturalesa i intensitat del trànsit. 

Supòsit especial 

L’Ajuntament podrà denegar la instal·lació d’aparcaments o garatges-aparcaments en 
aquelles finques situades en vies que pel seu trànsit o característiques urbanístiques 
singulars així ho aconsellin, excepte en el cas que s’adoptin les mesures correctores 
oportunes mitjançant les condicions requerides en cada cas. El fet de denegar la 
instal·lació d’aparcaments o garatges-aparcaments, si fos obligatòria, no rellevarà als 
propietaris de l’esmentada obligació, que haurà de complir amb altres instal·lacions 
situades en el lloc i en la forma adequats, que podrà determinar l’Ajuntament. 

Altura lliure mínima 

Els locals tindran una altura lliure mínima en tots els seus punts de dos metres i vint 
centímetres (2,20 m) que no es podrà reduir amb canalitzacions o instal·lacions similars 
en les zones de circulació. En l’exterior s’indicarà l’altura màxima dels vehicles que 
poden penetrar, inferior en cinquanta centímetres (50 cm) l’altura lliure de pas del local 
i l’accés. 

Disposició de les places 

La disposició de les places d’estacionament, aparcament i garatge-aparcament serà la 
suficient perquè es pugui accedir a totes elles directament. 

Passadissos i accessos 

1. En els plànols dels projectes que es presentin amb les sol·licituds de llicència 
figuraran assenyalats els emplaçament i passadissos d’accés dels vehicles, tant en els 
estacionaments com en els aparcaments i garatges-aparcaments. 

2. En executar-se els projectes, se senyalaran sobre el paviment els emplaçaments i 
passadissos, així com el recorregut del camí per a l’usuari com a vianant per tal d’evitar 
el risc d’envestida. 

3. Els accessos que donen a la via pública estan dotats dels senyals de circulació 
preceptius per advertir a vianants i vehicles. 

4.Els aparcaments amb capacitat no superior a quinze places podran tenir un únic 
accés per a vehicles i vianants, de tres metres (3 m) d’ample, independentment de 
l’amplària del carrer des del qual es té accés. Els aparcaments amb capacitat per a més 
de quaranta places hauran de tenir un accés per a vianants des de l’exterior, separat de 
l’accés per a vehicles o adequadament protegit i amb una amplària mínima de noranta 
centímetres (90 cm). 

5. Per facilitar l’accés de minusvàlids als aparcaments públics, serà necessari que la 
planta on s’estableixi la reserva de places esmentada anteriorment estigui dotada amb 
un ascensor o bé una rampa, amb les condicions establertes pel Decret 135/1995, de 
24 de març que desplega la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
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l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del codi 
d’accessibilitat. 

Rampes i accessos 

1.Els garatges que tinguin més de 15 places d’aparcament estaran obligats a preveure 
un espai d’espera per a l’entrada i sortida de cotxes que no destorbi la circulació del 
carrer, amb una longitud mínima de 5 metres i un pendent màxim de 4%. 

2. L’amplada dels accessos a aparcaments no serà inferior a cinc metres i quaranta 
centímetres (5,40 m) per a dos sentits de circulació i a tres metres (3 m) per a un únic 
sentit. Aquesta amplada haurà de respectar-se en l’entrada de l’aparcament i en el 
tram corresponent, si més no en els quatre primers metres a partir de l’entrada. En els 
aparcaments dotats amb medis mecànics substitutoris de rampes, quan no tinguin més 
de dotze places i s’autoritzin excepcionalment, la zona d’espera des de l’entrada serà 
de set metres i cinquanta centímetres (7,50 m)y l’amplada no inferior a cinc metres (5 
m), mentre que en els aparcaments robotitzats serà la suficient perquè eviti l’espera en 
la via pública. En aquest cas, s’haurà de garantir una capacitat d’entrada per hora 
igual a un mínim de la meitat de la capacitat total de l’aparcament. En tot cas, 
l’autorització d’aparcaments mecanitzats o robotitzats i similars, queda condicionada 
als requisits de tràfic, mobilitat i accessos que determini l’Ajuntament. 

3. Els accessos per a un únic sentit de circulació podran ser utilitzables alternativament 
en un i altre sentit mitjançant la senyalització adequada. 

4. Les rampes tindran l’amplada suficient no inferior a tres metres (3 m) per al pas lliure 
dels vehicles; quan des d’un extrem de la rampa no sigui visible l’altre extrem, i la 
rampa no permeti la doble circulació, haurà de disposar un sistema de senyalització 
adequat de bloqueig. 

5. Les rampes on els vehicles hauran de circular en els dos sentits, el recorregut de les 
quals sigui superior a trenta-nou metres (39 m), tindran una amplària suficient no 
inferior a cinc metres (5 m) per al pas simultani de dos vehicles, sempre que la planta o 
plantes a les quals serveixin sobrepassin la capacitat de 40 places. 

6. Els garatges-aparcaments amb capacitat per a més de 40 places hauran de 
disposar, com a mínim, d’un accés per a dos sentit de circulació d’una amplària no 
inferior a cinc metres i quaranta centímetres (5,40 m) o de dos accessos per a un únic 
sentit de tres metres (3 m) d’amplària mínima per a cadascun. Aquesta amplària haurà 
de respectar-se en l’entrada i en el tram corresponent, com a mínim, en els primers 
quatre metres (4 m) a partir de l’entrada. 

7. Els garatges-aparcaments amb capacitat per a més de 100 places hauran de tenir 
com a mínim dos accessos, que seran balisats de manera que s’estableixi el sentit únic 
de la circulació. 

Pendent de les rampes 

Les rampes no sobrepassaran del 20 per 100 en el punt de màxim pendent. L’amplària 
mínima serà de tres metres (3 m), amb el sobreample necessari en les corbes, i el radi 
de curvatura, mesurada també en l’eix del carril de circulació, serà superior a sis metres 
(6 m). En els quatre metres (4 m) següents de profunditat als accessos del local, les 
rampes tindran un pendent màxim del 4 per 100 quan hagin de ser utilitzades com a 
sortida al carrer. 

Aparells muntacotxes 

Excepcionalment, es podrà autoritzar la instal·lació d’aparells muntacotxes per a l’accés 
al garatge-aparcament. Quan l’accés es realitzi exclusivament per aquest sistema 
s'instal·larà un aparell per cada 20 places o fracció. L’espai d’espera horitzontal tindrà 
un fons mínim de 10 metres i l’ample no serà inferior a 6 metres. 
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Accés i sortida de vianants 

1. L’accés de vianants al garatge-aparcament públic s’efectuarà a través de locals o 
passos destinats únicament al servei propi, i separats per murs o tanques d’una alçada 
de vuitanta centímetres (0,80 m), com a mínim, de qualsevol altre local o dependència. 
Es permetrà, en circumstàncies especials adequades, l’accés pel muntacàrregues o 
cintes transportadores on les característiques de capacitat i càrrega útil hauran de 
consignar-se en cartells col·locats de forma que puguin ser llegits fàcilment tant pels 
treballadors com pels usuaris. En aquest últim cas, els pisos elevats i soterranis 
corresponents tindran, cadascun, dues sortides d’emergència independents per al 
personal. Les caixes dels muntacàrregues hauran de quedar aïllades de la resta del 
local, a excepció de l’accés, per murs d’obra o material incombustible. 

2. Tot i el que disposa el paràgraf anterior, previ informe dels Serveis tècnics 
municipals, es podrà substituir les dues sortides d’emergència per una única amb unitat 
de pas equivalent, en consideració al número de places, facilitat constructiva o una 
altra circumstància anàloga. 

Prevenció d’incendis i serveis de guarda 

1. En matèria de prevenció d’incendis s’aplicarà allò que disposa l’apartat 
corresponent. 

2. Sempre que s’adoptin les mesures necessàries d’alarma contra incendis que 
garanteixin degudament la seguretat del local, l’accés als garatges públics qualsevol 
que sigui la seva categoria, podrà romandre tancat des de les vint-i-tres hores de la nit 
fins a les set hores del matí. Durant les restants hores serà obligatori el servei permanent 
de guarda, que segons la categoria i la superfície del garatge estableixin els 
Ajuntaments en exercici de la seva potestat. 

Ventilació 

1. El sistema de ventilació estarà projectat i es realitzarà amb l’amplitud suficient per 
impedir l’acumulació de gasos nocius en proporció capaç de produir accidents. La 
superfície de ventilació a través de les obertures serà com a mínim. d’un 5 per 100 de 
la del local, quan es trobin en façanes oposades que assegurin l’eliminació de l’aire a 
l’interior. Si totes les obertures es troben en la mateixa façana, aquesta superfície de 
ventilació haurà de ser de 8 per 100 com a mínim. 

2. Quan la ventilació sigui forçada haurà d’assegurar una renovació mínima d’aire de 
15 m3/hora per metre quadrat de superfície. 

3. Totes les plantes del local, a més de l’accés, tindran ventilació directa a l’exterior o a 
través d’un pati de superfície menor a la indicada en el quadre següent: 

 

número de plantes de l’edifici Superfície 

fins a tres 5 m² per cada 1000 m² o fracció de la major planta servida 

fins a cinc 7 m² pe cada 1000 m² o fracció de la major planta servida 

fins a set 9 m² per cada 1000 m² o fracció de la major planta servida 

més de 7 11 m² per cada 1000 m² o fracció de la major planta servida 

El costat mínim del pati serà de dos metres (2 m). 

4. Les obertures de comunicació en el pati estaran protegides amb una coberta de 
material resistent al foc de trenta centímetres (0,30 m) com a mínim, de sortint, col·locat 
entre la línia inferior de la llinda i una alçada de cinquanta centímetres (0,50 m) per 
sobre de l’obertura. 
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Lavabos 

En els garatges públics s'instal·larà un bany petit format per un wàter i lavabo com a 
mínim. 

Calefacció 

1. La calefacció dels garatges-aparcaments, en cas d’haver-ne, es realitzarà de forma 
que en cap moment hagi perill d’inflamació de les mescles carburants. 

2. Els locals on estiguin situades les instal·lacions de calefacció hauran d’estar totalment 
aïllats i eficaçment ventilats. 
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CONDICIONS D’HABITABILITAT 

Les condicions d’habitabilitat dels habitatges unifamiliars o plurifamiliars en edificis de 
nova planta o existents es regularan d’acord amb la legislació vigent sobre la mateixa. 

 

EDIFICIS RUÏNOSOS I ENDERROCS 

Declaració de ruïna i acord de demolició 

La declaració de l’estat ruïnós i l’acord de demolició total o parcial de les 
construccions, així com les disposicions que es dictin sobre habitabilitat dels immobles i 
el desallotjament pel seus ocupants, s’ajustarà allò que disposa legislació urbanística 
vigent. 

Expedient 

1. La declaració de ruïna es farà sempre previ expedient contradictori que s’iniciarà a 
instància del propietari de l’immoble o dels seus ocupants, d’ofici o en virtut d’una 
denúncia. 

2. Els Serveis tècnics i la Policia municipal estan especialment obligats a donar part de 
qualsevol construcció que estimin ruïnosa. 

Procediment general 

Les sol·licituds de declaració d’edifici ruïnós per part del propietari es resoldran seguint 
el procediment següent: 

1er. Es presentaran en el Registre general de l’Ajuntament, i indicaran el nombre dels 
llogaters i arrendataris, així com el dels propietaris de les finques confrontants per la 
paret mitgera. Amb la instància s’acompanyarà un dictamen subscrit per un facultatiu 
competent. 

2on. El tinent alcalde, director o delegat de serveis, instructor de l’expedient, designarà 
un funcionari, a ser possible Lletrat, per actuar com a Secretari; i en la primera 
providència que dicti s’esmentarà de compareixença al propietari de la finca, inquilins, 
arrendataris i altres possibles interessats, amb cinc dies d’antelació i dins del termini 
màxim de quinze a partir del dia en què hagi tingut entrada la instància en el Registre 
general de secretaria; i, dins del mateix termini, interessarà la designació del facultatiu 
municipal que haurà d’informar l’expedient. 

3er. A l’acta de compareixença es consignaran totes les manifestacions que vulguin fer 
els interessats i que puguin ser d'interès per apreciar o no la ruïna, i si ho desitja el 
propietari, podrà ser escoltat, igualment, el facultatiu autor del dictamen acompanyat, 
en el seu cas, amb la sol·licitud. 

4rt. Dins dels deu dies següents a la compareixença i prèvia citació dels interessats 
perquè concorrin ells mateixos o assistits d’un tècnic, tindrà lloc la inspecció de la finca 
per l’arquitecte municipal que efectuarà aquest tràmit qualsevol que sigui el número 
d’assistents a l’acte. Del reconeixement s’aixecarà acta pel secretari de les actuacions, 
firmada pels assistents, que podran fer les observacions que estimin oportunes. Els 
interessats podran presentar, també, en el termini de deu dies, els dictàmens tècnics o 
al·legacions que considerin pertinents. 

5è. L’arquitecte municipal emetrà dictamen en el termini d’uns altres deu dies. Aquest 
dictamen contindrà els elements tècnics i serà suficientment comprensiu per fonamentar 
l’acord final. En casos excepcionals, si l’instructor ho estima convenient, podrà acordar 
que s'ampliï el dictamen o que siguin dos els arquitectes informants. 
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6è. Finalitzat l’expedient, l’instructor proposarà a l’Alcaldia la resolució que estimi 
procedent amb referència a la declaració de ruïna o a l’ordre d’execució de les obres 
de reparació de l’edifici per mantenir-lo en condicions de seguretat, salubritat i 
ornament públics. 

Procediment en altres supòsits 

El procediment regulat en l’article anterior se seguirà també en els expedients que 
s'inicien a instància dels ocupants, d’ofici o en virtut de denúncia particular, en el cas 
que sigui d’aplicació. 

Ruïna imminent i desperfectes reparables 

1. la construcció es troba en un estat tal que permet apreciar anticipadament i 
fonamentadament una qualificació de ruïna imminent, amb risc greu per els ocupants, 
s’els advertirà d’aquesta circumstància en la primera compareixença davant l’instructor 
de l’expedient, així com de la necessitat de desallotjament immediat i del risc 
conseqüent; tot això, sense perjudici de les mesures cautelars que podrà adoptar i 
aplicar immediatament l’Ajuntament en garantia de l'interès públic. 

2. Quan de l’expedient no resultin fonaments suficients per a la declaració de finca 
ruïnosa i sí solament desperfectes susceptibles de una reparació normal, que afectin a 
més a les condicions d’habitabilitat de l’immoble, l’alcaldia, quan resolgui l’expedient, 
imposarà al propietari l’obligació d’executar les obres en un termini determinat. Si el 
propietari no acompleix aquesta obligació, l’Ajuntament podrà procedir a l’execució 
subsidiària, d’acord amb allò que preveu l’article 98 de la Llei 30/1992 de 26 de 
novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú. 

Apuntalament de l’edifici 

L’Autoritat municipal ordenarà l’apuntalament de l’edifici que hagi de demolir-se o 
reparar-se, sempre que ho cregui oportú. 

Enderrocs d’edificis 

1. La llicència per a la demolició de construccions determinarà, en el seu cas, l’abast 
de l’obligació d’alçar tanques de precaució. De la iniciació dels treballs d’enderroc es 
donarà coneixement previ a l’Autoritat municipal. 

Els enderrocs i altres residus de la construcció estan regulats pel decret 201/1994 de 
26 de juliol. 

2. Abans de procedir a l’enderroc de l’edifici, especialment si és ruïnós i les finques 
col·ldants no tenen un estat perfecte de solidesa, es colocarà estintolaments i 
estampidors per evitar que els edificis colindants pateixin. La despesa anirà a càrrec de 
la casa que s’hagi d’enderrocar. 

3. La col·locació dels estintolaments i estampidors es farà segons acordin el facultatiu 
escollit pel propietari que vulgui verificar l’enderroc i la persona que nomenin els veïns, 
i, en cas de discòrdia, els interessats nomenaran un tercer; però si el propietari o 
propietaris no fessin el nomenament del seu perit, dins del termini que l’Ajuntament 
dicti, ho farà en el seu lloc un arquitecte municipal. 

Runes 

Les runes no es llençaran des de dalt, sinó que, es farà ús de tramuges o aparells de 
descensió. En tot cas, s’adoptaran precaucions per evitar que es produeixi pols i es 
procedirà a regar les runes quan sigui necessari. 
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Residus 

La gestió de residus està regulada per la Llei 6/1993 de 15 de juliol. 
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INSTAL·LACIONS D’AIRE CONDICIONAT, CAPTADORS D’ENERGIA 
SOLAR I ANTENES. 

Instal·lacions d'aire condicionat i captadors d'energia solar. 
1 En els projectes de construcció d’edificis de nova planta i de rehabilitació 

integral es preveurà la instal·lació d'aire condicionat i de captadors d'energia 
solar, individuals o col·lectius, definint la ubicació i la dimensió dels conductes 
de repartiment, de les entrades i sortides de l'aire de la maquinària, i en 
general de tots els elements necessaris per  al correcte funcionament de la 
instal·lació segons el volum del local o edifici.  

2 Aquestes instal·lacions, per a les quals s’haurà de sol·licitar la corresponent 
llicència, hauran de situar-se en els terrats, sense que siguin perceptibles des 
de la via pública. Alternativament s'acceptaran altres emplaçaments que 
disminueixin l'impacte visual i que millorin la integració a l'edifici.  

3 Pels edificis construïts abans de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança serà 
d’aplicació l’apartat 2 d’aquest article. 

4 El projecte d’instal·lació o de pre-instal·lació d'aire condicionat d'un local en 
planta baixa haurà d'atenir-se als criteris següents de repercussió en façana: 

- la solució ha de ser la mateixa  per a tots els forats arquitectònics 
d'un mateix edifici.  

- l'aparell de sortida a l'exterior de la instal·lació s'integrarà en la 
fusteria, sense sobresortir del seu pla vertical, i s'adaptarà al seu 
disseny, material i color mitjançant reixes i similars. En cap cas no serà 
autoritzable la perforació de la façana per la col·locació d'aquests 
aparells o conductes, ni adossar-los-hi. 

- les reixes de ventilació hauran de complir, quan a la ubicació, 
situació i ocupació, les mateixes condicions previstes per els rètols 
informatius dins els buits arquitectònics en planta baixa.  

- la col·locació d'aquests elements en locals catalogats o situats en 
edificis catalogats (qualsevol nivell de protecció), serà objecte d'una 
atenció especial en las seva integració compositiva, i se'n podrà 
denegar la col·locació a la façana quan les característiques del 
tancament original no ho admetin. 

INFRAESTRUCTURES de telecomunicacions en els edificis 
1. En tot els edificis de nova planta o en les actuacions de reforma de alt grau en 

edificis existents, caldrà preveure la reserva d'espai per la instal·lació i conducció 
de connexions de les possibles antenes que s'han de situar a les cobertes dels 
habitatges. Això sense prejudici que l'àmbit d'aplicació d'aquest títol s’estengui a 
tots els supòsits de l'article 2 del Reial decret llei estatal 1/1998 d’infraestructures 
de telecomunicacions, per la qual es regiran les relacions jurídic privades dels 
edificis, de nova construcció o no, en règim de propietat horitzontal. 

2. Es considera antiestètica, als efectes de l’article 6.1 b de l'esmentat Reial decret 
llei, la col·locació d’antenes individuals quan el nombre de les instal·lades sigui 
superior a dues. En aquest cas serà obligatòria la instal·lació de la infrastructura 
comuna d'accés als serveis de comunicació, fins i tot en els edificis ja construïts. 
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Antenes de recepció dels programes del serveis públics o comercials de 
radiodifusió i televisió  

1. No se'n podrà instal·lar a les cobertes, finestres, balconades, façanes i paraments 
perimetrals dels edifici llevat que, d'acord amb les Ordenances d'edificació, sigui 
possible evitar-ne la visió des de qualsevol via i espai d'ús públic de caràcter 
comunitari mitjançant elements constructius permanents.  

2. No se'n podran instal·lar en els espais lliures d'edificació, tan d'ús públic o privat. 

3. Les actuacions arquitectòniques que impliquin una intervenció conjunta en un 
conjunt de cases hauran de preveure un únic sistema per a cada funció. 

4. A l'exterior del volum edificat només es podrà instal·lar un únic sistema de recepció 
per cada edifici i cada funció que no es pugui integrar tecnològicament amb altres 
en un mateix sistema. Únicament s'exceptuen d'aquesta regla les antenes 
protegides de ser vistes en les condicions del primer paràgraf d'aquest article. En 
cas d'haver-hi una antena instal·lada en l'edifici, aquesta tindrà el caràcter 
d'antena col·lectiva i el propietari del immoble o comunitat de propietaris haurà 
d'adoptar les mesures necessàries perquè tothom que ho vulgui pugi connectar-
s’hi. Això implica rescabalar qui hagi pagat la instal·lació de l'antena en la part 
proporcional. 

5. Quan s’instal·lin en la coberta dels edificis, caldrà escollir la ubicació que millor 
eviti que siguin vistes des de les vies i espais públics i que sigui compatible amb la 
seva funció. 

6. Les antenes en les quals no siguin predominant una sola dimensió sobre les altres 
dues, com les parabòliques i les de torre composta, que s’instal·lin en edificis o 
conjunta catalogats o en edificis col·locats en vies principals, s'hauran de col·locar 
de la forma més adequada per evitar qualsevol impacte desfavorable contra 
l'edifici, conjunt o via protegida. Amb aquest objecte, el seu projecte haurà de 
contenir la proposta de la solució adoptada amb una justificació raonada i 
motivada que és la millor entre totes les possibles, la qual caldrà que tingui 
l'informe favorable dels serveis tècnics competents en protecció del patrimoni 
històric, artístic i monumental i de protecció i millora del paisatge urbà. Si no fos 
possible reduir l'impacte a nivells admissibles es podrà denegar l'autorització de la 
instal·lació. 

7. Les línies de distribució entre la base del sistema de recepció de la senyal i el 
sistema d'amplificació, i entre aquest i la derivació de cada pis, hauran d'anar 
encastades o soterrades. Únicament en ocasions excepcionals, i sobre edificis ja 
construïts degudament autoritzats, es podran col·locar, preferentment en tub rígid 
o en cable despullat de color neutre, en terrats, en parets interiors no vistes, i patis 
de serveis interiors dels edificis. Per aquestes excepcions, caldrà portar una 
memòria justificada de la seva excepcionalitat, una proposta d’ubicació i materials 
emprats, i també la definició sobre plànols del seu traçat a escala 1:50, com a 
mínim sempre que tècnicament sigui possible. 

8. En cap cas les antenes no poden incorporar llegendes o anagrames que pugui 
interpretar-se que tenen caràcter publicitari i, si són visibles, només poden ser de 
color neutre. 

9. En cas que la petició per al a instal·lació de l'antena sigui formulada per un 
operador de sistemes d’emissions per satèl·lit, caldrà que, a part de la 
documentació prevista en la present Ordenança, justifiqui que no és possible 
captar el senyal d'una altra antena, encara que aquesta no es trobi en el mateix 
edifici on l'abonat pretengui connectar-se. 
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Antenes d'emissions de programes dels serveis públics o comercials de 
radiodifusió o televisió  

1. Les antenes d’emissions de programes dels serveis públics o comercials de ràdio i 
televisió únicament es podran instal·lar en els complexos previstos a l'efecte. 

2. En el moment d'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, l'únic complex habilitat per 
aquesta funció és que disposa de la corresponent autorització municipal. 

3. Mitjançant la instrucció del corresponent expedient, l’Ajuntament podrà autoritzar 
altres complexos. Aquest expedient contindrà, en tot cas, la justificació de la 
necessitat d'aquest nou complex, fonamentada en la manca de capacitat dels ja 
existents o en el Pla d'implantació que desenvolupi raonadament els requeriment 
tecnològics que en palesin la necessitat i que no compleixen els ja existents. 

Antenes de radioafeccionats  
1. Les antenes per a radioafeccionats que no quedin fora de la vista de qualsevol via 

pública o espai de caràcter públic o comunitari només es podran instal·lar a les 
cobertes del edificis. 

2. La instal·lació de qualsevol tipus d'antena d'aquesta mena d'edificis o conjunts 
catalogats o vies principals estarà sotmesa a les mateixes garanties d'innoquïtat per 
els elements a protegir que s’admeten en les tipus A.  

3. L'autorització per a la instal·lació de més d'una antena per aquesta funció, en un 
mateix edifici, serà discrecional per a l'Administració municipal, i es basarà en els 
previsibles efectes de contaminació visual que es pugui produir. 

4. Un radioafeccionat no podrà disposar de més d'una instal·lació d'aquesta mena en 
un edifici, i això únicament quan sigui titular d'un habitatge o local ubicat en 
aquesta edifici. 

Radioenllaços i comunicacions privades  
1. Com a regla general, les antenes per a radio enllaços i comunicacions privades, 

degudament autoritzades per l'Administració competent en telecomunicacions, 
s'hauran d’instal·lar als complexos previstos, llevat que se situïn en sòl qualificat de 
serveis tècnics o amb altre qualificació urbanística que permeti expressament 
aquest ús, o que quedin fora de vista de qualsevol via pública o espai públic o 
privat. 

2. Excepcionalment, i mitjançant la presentació del pla d'implantació que justifiqui  la 
necessitat d’instal·lar algun o alguns elements de la xarxa en situació diferent, se'n 
podrà autoritzar la ubicació sobre la coberta d'edificis, en qualsevol cas, 
l'autorització estarà sotmesa a les mateixes garanties d'innoquïtat per els elements 
a protegir assenyalades en aquesta ordenança. 

3. Les antenes de les comunicacions de caràcter oficial (en particular les dels serveis 
de seguretat pública i defensa) també se sotmetran a les normes precedents amb 
les especialitats exigides per les seves circumstàncies i necessitats peculiars.  

Instal.lacions per a telefonia mòbil personal, sistemes de substitució de la xarxa 
cablejada i latres serveis de telefonia pública  

1. Els sistemes de substitució, en cas d’avaria, de la xarxa calbejada per a enllaços 
per a ràdio per a altres serveis radio elèctrics de telefonia pública estaran subjectes 
a l'aprovació prèvia del pla d'implantació de desenvolupament del conjunt de tota 
la xarxa dintre del terme municipal, en el qual caldrà justificar la solució 
proposada amb criteris tècnics de cobertura geogràfica i en relació amb les altres 
alternatives possibles. L'esmentat pla haurà de definir, també, la tipologia de les 
antenes per a cada emplaçament. 

2. Els operador hauran de presentar el pla d'implantació de cobertura actual. 



PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BERGA 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

ANNEX 1         26 

 

3. Les antenes de telefonia mòbil hauran d'utilitzar la major tecnologia disponible que 
sigui compatible amb la minimització de l'impacte visual. 

4. Limitacions d’instal·lació: 

-  No s'autoritzaran les antenes de telefonia mòbil que no resultin compatibles amb 
l'entorn perquè hi provoquin un impacte visual no admissible. 

-  Amb caràcter general no s'autoritzarà la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil 
en edificis o conjunts protegits, llevat dels casos concrets i excepcionals que tinguin 
informe favorable dels serveis municipals competents en protecció del patrimoni 
històric, artístic i monumental, i de protecció i millora del paisatge urbà. 

5. Les llicències per a la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil tindran el caràcter de 
revisables a instància de l’Ajuntament, transcorregut el termini de dos anys com a 
mínim des de la data de la llicència o de la seva darrera revisió. Els criteris per 
aquesta revisió es fonamentaran en l'eventual existència de noves tecnologies que 
facin possible la reducció d'impacte visual.  

6. Les sol·licituds de llicències per a la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil seran 
sotmeses a l'informe previ d'una comissió tècnica restringida, formada per tècnics 
d'urbanisme, un enginyer de telecomunicacions i un tècnic de protecció i millora del 
paisatge urbà. 

7. Els titulars de les antenes instal·lades sobre edificis que no tinguin totalment 
regularitzada la seva situació respecte d'altres instal·lacions d'antenes que hi 
poguessin haver, hauran de regularitzar aquesta situació en els terminis màxims de 
dos anys de vigència de la llicència. En cas d'incompliment, se'ls retirarà la 
llicència.  
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