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ANNEX 1: DEFINICIONS 
 
A. DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES QUE REGULEN L’ORDENACIÓ 
 
A.1 DEFINICIÓ DE PARÀMETRES REFERITS ALS ÀMBITS DE 
PLANEJAMENT 
1.1 Aprofitament urbanístic del sector 
És la resultant de ponderar d’acord amb l’article 37 del DL 1/2005 l’edificabilitat, els usos 
i la intensitat dels usos que assigni al sòl el planejament urbanístic. També integra la 
densitat de l’ús residencial. S’expressa en unitats d’aprofitament (ua) 
1.2 Aprofitament mitjà del sector (AM) 
Coeficient entre el producte del valor relatiu de cadascuna de les zones per la seva 
extensió, i la suma de les superfícies de les zones. El valor resulta equivalent al 
coeficient entre l’aprofitament del sector i la superfície global dels terrenys inclosos en ell. 
S’expressa en unitats d’aprofitament per metres quadrats de sòl (ua/m²s) 
1.3 Coeficient o índex d’edificabilitat brut (IEB) 
Factor que fixa la relació entre la superfície de sostre edificable d’un sector i la superfície 
dels terrenys del sector. S’expressa en metres quadrats de sostre edificable per metres 
quadrats de sòl (m²st/m²s). 
1.4 Coeficient d’edificabilitat complementari brut (IECB) 
És el coeficient d’edificabilitat bruta que determina el sostre màxim edificable destinat 
exclusivament a uns usos concrets que s’assenyalen per a cada zona. Aquest coeficient 
mai podrà augmentar el nombre d’habitatges que resultin per aplicació dels coeficients 
de densitat d’habitatge per zona. 
1.5 Coeficient o índex de volum edificable brut (IVB) 
Factor que relaciona el volum edificable d’un sector amb la seva superfície total. Es dóna 
en metres cúbics edificables per metres quadrats de sòl (m³/m²s). 
1.6 Densitat màxima d’habitatges bruta (DMHB) 
Coeficient que fixa el nombre màxim d’habitatges d’un sector en relació a tota la seva 
superfície. Les unitats s’expressen en nombre d’habitatges per hectàrea de sòl (hab/Ha) 

 
A.2 DEFINICIÓ DE PARÀMETRES REFERITS A LES ZONES 
2.1 Coeficient o índex d’edificabilitat net de la zona o intensitat neta d’edificació de 
la zona (IEN) 
Factor que fixa la relació entre la superfície de sostre edificable d’una zona i la superfície 
de la mateixa, referida al sòl d’aprofitament privat, un cop descomptats els terrenys que 
són adscrits a sistemes. S’expressa en metres quadrats de sostre edificable per metres 
quadrats de sòl (m²st/m²s). 
2.2 Coeficient o índex de volum edificable net de la zona (IVN) 
Factor que relaciona el volum edificable d’una zona amb la seva superfície, referida al sòl 
d’aprofitament privat, un cop descomptats els terrenys que són adscrits a sistemes. 
S’expressa en metres cúbics edificables per metres quadrats de sòl (m³/m²s). 
2.3 Densitat màxima neta d’habitatges de la zona (DMHN) 
Coeficient que fixa el nombre màxim d’habitatges d’una zona en relació a la seva 
superfície, referida al sòl d’aprofitament privat, un cop descomptats els terrenys que són 
adscrits a sistemes. Les unitats s’expressen en nombre d’habitatges per hectàrea de sòl 
(hab/Ha). 
2.4 Superfície d’aprofitament privatiu (SAP) 
Dimensió que indica la quantitat de sòl destinada a l’aprofitament urbanístic, generalment 
en forma d’edificació, un cop s’han descomptat les superfícies destinades a sistemes. 
Les unitats s’expressen en metres quadrats (m²). 

 
 
 



A.3 DEFINICIÓ DE PARÀMETRES REFERITS A LA PARCEL.LA 
3.1 Parcel·la 
És la porció de sòl urbà potencialment edificable, que constitueix una unitat de domini. 
3.2 Parcel·la mínima 
És la unitat de sòl de dimensions mínimes que pot resultar apta per l’edificació. Les 
parcel·les mínimes, definides a cada zona, seran indivisibles, qualitat que caldrà fer 
constar al registre de la propietat en el moment d’inscripció de la finca, d’acord amb el 
que preveu l’article 188.2 del DL 1/2005. 
3.3 Solar 
Parcel·la classificada com a sòl urbà, apte per a l’edificació, segons llur qualificació 
urbanística en el present POUM que d’acord amb l’Article 29 LU reuneix les següents 
condicions: 
Urbanitzada d’acord amb les determinacions establertes per aquest Pla o bé si aquest no 
les fixa, disposa dels serveis urbanístics bàsics i afronta amb via que compta amb 
enllumenat públic, íntegrament pavimentada (incloses voreres). No s’aplica al sòl 
urbanitzable i no urbanitzable que confronti amb carreteres, vials de connexió i vials que 
delimitin el sòl urbà. 
Té assenyalades alineacions i rasants 
És susceptible de llicència immediata perquè no ha estat inclosa en un PMU ni en un PA. 
Per edificar no s’han de cedir altres terrenys per a carrers o vies. 
3.4 Alineació 
És la línia de separació entre el viari, o altres espais públics, i les parcel·les i solars de 
titularitat pública o privada. 
3.5 Front de parcel·la 
Partió o límit de la parcel·la amb el carrer o altre espai de domini públic. 
3.6 Fons de parcel·la 
És la partió o límit situat a la part oposada de la façana al carrer. 
Per aquelles parcel·les amb cantonada a dos carrers, serà fons de parcel·la la partió de 
parcel·la oposada a cada façana i per a aquelles amb façana a tres carrers, la partió de 
parcel·les que no és façana. 
3.7 Coeficient o Índex d’edificabilitat net de parcel·la (IEN) 
Factor que fixa la relació entre la superfície de sostre edificable i la superfície de sòl 
d’una parcel·la. S’expressa en metres quadrats de sostre edificable dividit per metres 
quadrats de sòl (m²st/m²s). 
3.8 Coeficient d’edificabilitat complementari net o de parcel·la (IECN) 
És el coeficient d’edificabilitat net que determina el sostre edificable destinat 
exclusivament a uns usos concrets assenyalats a cada parcel·la. Aquest coeficient mai 
podrà augmentar el nombre d’habitatges que resultin per aplicació dels coeficients de 
densitat d’habitatge net. 
3.9 Coeficient o Índex de volum edificable net de parcel·la (IVN) 
Factor que relaciona el volum edificable d’una parcel·la amb la seva superfície. 
S’expressa en metres cúbics edificables per metres quadrats de sòl (m³/m²s). 
3.10 Densitat neta d’habitatges (DNH) 
Quocient que fixa la relació entre el nombre d’habitatges d’una parcel·la i la seva 
superfície. S’expressa com la relació entre 1 habitatge i la quantitat de superfície de 
parcel·la mínima necessària (1hab/x m²) 
3.11 Ocupació de parcel·la (C) 
Percentatge de sòl ocupat per la projecció vertical de totes les plantes de l’edificació en 
relació a la superfície de parcel·la. S’expressa com un percentatge (%) 
3.12 Sòl privat lliure d’edificació 
Són els terrenys lliures d’edificació que resulten per aplicació de l’ocupació màxima de 
parcel·la. No podran ésser objecte de cap altre aprofitament diferent del corresponent a 
espais lliures al servei de l’edificació de la parcel·la. 

 
 



A.4 DEFINICIÓ DE PARÀMETRES REFERITS AL CARRER 
4.1 Alineació de carrer o de vial 
És la línia en planta que estableix, al llarg dels carrers, el límit entre el sistema viari i les 
parcel·les. 
4.2 Rasant del carrer o del vial 
Línia que fixa l’altimetria de l’eix del carrer en el seu recorregut. 
4.3 Amplària del vial 
És la mesura lineal entre les dues alineacions de carrer confrontants. Es pren com una 
constant o paràmetre, entre trams de vial, per tal de determinar l’alçària reguladora o 
altres paràmetres referits a l’edificació. 
4.4 Illa o Mansana 
Superfície dels terrenys delimitats per les alineacions de vials perimetrals. 
4.5 Arrodoniment de les cantonades 
Consisteix en modificar el punt d’intersecció de les alineacions dels vials que formen una 
cruïlla, bé siguin les edificacions o les tanques de separació dels terrenys, arrodonint la 
trobada en angle. 
4.6 Xamfrans 
Consisteix en modificar el punt d’intersecció de les alineacions dels vials que formen una 
cruïlla, bé siguin les edificacions o les tanques de separació dels terrenys, substituint la 
trobada en angle per un petit tram recte. 

 
A.5 DEFINICIÓ DE PARÀMETRES REFERITS A L’EDIFICI 
5.1 Edificació principal i edificació auxiliar 
L’edificació principal és l’edifici que conté els habitatges o usos determinats com a 
principals en la zona. L’edificació auxiliar és l’edifici de menor volum que conté usos 
complementaris i auxiliars del principal: magatzematge, instal·lacions o aparcament. 
Els aprofitaments urbanístics d’una parcel·la seran el resultat de sumar totes les 
edificacions, tant les principals com les auxiliars. 
5.2 Superfície de sostre edificable o Sostre total d’un edifici (ST) 
El sostre total d’un edifici és el resultat de sumar totes les superfícies construïdes i 
cobertes de totes les plantes, exclosos els soterranis i la part de coberta amb una alçada 
lliure menor de 1,50 m, més la superfície dels cossos sortints tancats i semitancats i dels 
patis de llum o celoberts i dels patis de ventilació. S’expressa en metres quadrats de 
sostre (m²st) 
5.3 Volum total d’un edifici (VT) 
El volum total d’un edifici és el que resulta de definir una envoltant que deixi dintre seu 
tota l’edificació, inclosos els patis de ventilació, celoberts i similars. S’expressa en metres 
cúbics (m³) 
5.4 Alineació de façana 
És la línia que determina on s’han de situar la façana o façanes dels edificis al llarg del 
vial. Pot ser coincident o no amb l’alineació de vial. 
5.5 Línia de façana 
És la línia que determina la posició de la façana o façanes de l’edificació referida a cada 
parcel·la. 
5.6 Planta baixa (PB) 
És la planta situada al nivell baix de l’edifici, de manera que resulta la planta més propera 
al carrer o al terreny natural, i per tant, generalment més accessible. 
5.7 Planta soterrani (PS) 
Són les situades a sota de la planta baixa. 
5.8 Espai Entresol (EE) 
Per entresol s’entén la part superior de les dues en què un sostre, fet a una certa alçària, 
divideix parcialment un espai. Es caracteritza a més, perquè: 
No té accés independent des de l’exterior. 
Està enretirat almenys 3,00 metres de la línia de façana. 
L’alçària lliure mínima per sobre és de 2,20 metres y per sota de 2,50 metres. 



5.9 Planta pis (PP) 
Són totes les plantes de l’edificació que estiguin per sobre de la planta baixa. 
Espai sotacoberta, fumeral o golfes (SC) 
És l’espai situat entre el forjat del sostre, real o possible, de la darrera planta construïda 
de l’edifici i la coberta inclinada. 
5.10 Coberta 
Planta terminal de l’edifici que protegeix la construcció de la pluja, ja sigui amb un terrat o 
amb una coberta inclinada, i que se situa immediatament per sobre del pla horitzontal 
dels elements resistents del darrer forjat. 
5.11 Alçària reguladora màxima (ARM) 
Mesura vertical, en el pla exterior de la façana, que fixa l’alçada límit des del punt de 
referència de l’alçada reguladora i que variarà segons el tipus d’ordenació fins al pla 
horitzontal d’on arrenca la teulada o el pla superior de l’últim element resistent, en el cas 
de coberta plana. 
5.12 Nombre màxim de plantes (NMP) 
És la quantitat de plantes que es permet construir dins de l’alçària reguladora màxima, 
incloses la planta baixa i les plantes pis. 
5.13 Alçària lliure o útil 
És la distància mínima que hi ha entre el paviment de la planta inferior i la cara inferior 
del forjat superior. 
5.14 Cossos sortints 
Són els que sobresurten de la línia de façana o de l’alineació del pati d’illa i tenen el 
caràcter d’habitables o ocupables. Poden ser tancats, semitancats o oberts. 
Són cossos sortints tancats els que tenen els costats amb tancaments rígids, 
indesmuntables i ancorats. Els que tenen tancat algun dels seus contorns laterals amb 
tancaments rígids, indesmuntables o ancorats són cossos sortints semitancats, i els que 
no tenen cap dels laterals del vol tancat són cossos sortints oberts. 
La superfície en planta dels cossos sortints tancats i semitancats computarà com a 
superfície de sostre edificable. 
5.15 Elements sortints 
Són part integrant de l’edifici o elements constructius no habitables ni ocupables, de 
caràcter fix, que sobresurten del pla de façana, de l’espai lliure d’interior d’illa. 
Els elements no permanents (anuncis, rètols, persianes, elements de senyalització, 
tendals, persianes...) no tenen la consideració d’elements sortints. 
5.16 Pati de llums o celobert 
És l’espai no edificat, situat dins del volum de l’edificació, destinat a l’obtenció de 
ventilació i il·luminació. 
5.17 Pati de ventilació 
És l’espai no edificat, situat dins del volum de l’edificació, destinat a ventilar i il·luminar 
dependències que no siguin destinades a dormitoris, cuines, sales d’estar, menjadors, 
biblioteca, despatx... 
5.18 Llucanes 
Són finestres verticals situades sobre la coberta inclinada de l’edifici, característiques 
d’algunes zones de muntanya, habitualment cobertes i tancades lateralment amb el 
mateix material que la coberta inclinada i d’amplària igual a l’entrebigat de la coberta, 
5.19 Elements tècnics de les instal·lacions 
Són les parts integrants de l’edifici amb caràcter comú: Filtres d’aire, dipòsits de reserva 
d’aigua, conductes de ventilació i de fums, claraboies, antenes de telecomunicació, 
maquinària d’ascensor, baranes, separadors, elements de suport per estendre la roba, 
accessos als elements comuns de l’immoble. 

 
 
 
 



A.6 DEFINICIÓ DE PARÀMETRES ESPECÍFICS DE L’EDIFICACIÓ ALINEADA 
AL VIAL 
6.1 Paret mitgera 
Es la paret lateral, límit entre dues edificacions o parcel·les veïnes, que s’eleva des del 
fonament a la coberta, encara que la continuïtat s’interrompi per l’existència de celoberts 
o patis de ventilació de caràcter mancomunat. Sobre ella recauen les servituds de 
mitjanaria, ús mancomunat i impediment d’obertura. 
6.2 Fondària edificable 
És la distància perpendicular a la línia de façana que limita l’edificació per la part 
posterior. Defineix el pla de façana a l’interior del pati d’illa. 
6.3 Alineació interior de l’illa 
És la línia paral·lela a la façana situada a la distància indicada per la fondària edificable 
màxima. 
6.4 Espai lliure interior d’illa o Pati d’illa 
És l’espai lliure d’edificació, o només edificable en planta baixa i soterrani, quan sigui el 
cas, que resulta d’aplicar les fondàries edificables. 
6.5 Reculada de l’edificació 
Es l’enretirada de l’edificació respecte l’alineació de façana o les mitgeres. Pot ser d’illa, 
d’edifici o de plantes. 

 
 
A.7 DEFINICIÓ DE PARÀMETRES ESPECÍFICS DE L’EDIFICACIÓ AÏLLADA 
7.1 Separacions mínimes 
Les separacions mínimes de l’edificació a la façana de la via pública, al fons de parcel·la, 
a les seves partions laterals i entre edificacions d’una parcel·la, són les distàncies entre 
les edificacions, inclosos els seus cossos sortints i les plantes soterranis, i els límits de la 
parcel·la o altres edificis. 
7.2 Tanques 
Són les separacions físiques entre els espais públics i els espais parcel·lats o entre 
parcel·les veïnes. 

 
 
B. DEFINICIÓ D’USOS I LA SEVA CLASSIFICACIÓ 
 
B.1 CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ 
1.1 Tipus de classificació bàsica d’usos. 
A efectes d’aquest Planejament i del que el desplegui, s’estableixen els següents criteris 
de classificació d’usos: 
Segons el seu domini 
Segons la seva funció urbanística 
Segons el règim d’intervenció 
Segons la seva funció específica 
1.2 Classificació d’usos segons el domini 
D’acord amb aquest criteri es diferencien els següents usos: 
– Públics. 
Són usos públics els referits als serveis prestats per l’Administració o per gestió dels 
particulars sobre els béns de domini públic. També inclouen els realitzats per 
l’Administració en béns de propietat particular mitjançant arrendament o qualsevol altre 
tipus d’ocupació. 
– Privats. 
Usos privats són aquells que es realitzen per particulars en propietat privada i que no 
estan compresos a l’apartat que segueix. 
– Col·lectius. 
Usos col·lectius són els privats destinats al públic: es caracteritzen per pertànyer a una 



associació, agrupació, societat, club o organització similar, per l’abonament d’una quota 
o d’un preu o alguna altra contraprestació. 
1.3 Classificació i definició dels usos segons la seva funció urbanística 
Per raó de la seva funció urbanística els usos es classifiquen de la manera següent: 
– Usos globals. 
S’entén per ús global aquell que defineix una zona general (tant urbà, com en sòl 
urbanitzable o no urbanitzable) o un sistema. 
– Usos dominants. 
S’entén per ús dominant aquell ús específic que caracteritza una subzona o sistema, que 
el POUM estableix com a majoritari respecte als altres usos específics que puguin 
establir-s’hi. 
– Usos compatibles. 
S’entén per ús compatible aquell ús específic que s’admet en una subzona o sistema per 
no ésser contradictori amb l’ús dominant. 
– Usos incompatibles. 
S’entén per ús incompatible aquell ús específic al qual es prohibeix explícitament 
emplaçar-lo en una zona, subzona o sistema per contradictori amb l’ús dominant. 
1.4 Classificació i Definició dels usos globals 
El present POUM distingeix i defineix els vuit usos globals següents: 
– Ús residencial 
És aquell ús referit a l’allotjament prolongat de les persones i edificis condicionats per 
aquesta funció en unitats anomenades habitatges. 
– Ús terciari 
Comprèn les activitats de tipus comercial la que consisteix a posar a disposició del 
mercat interior bens, productes o mercaderies, àdhuc en aquells supòsits en que les 
mercaderies siguin sotmeses a processos de transformació, tractament o 
condicionament que són usuals en el comerç. Aquesta activitat es pot desenvolupar a 
l’engròs i al detall. 
Es considera activitat de serveis la que consisteix a la prestació de serveis personals al 
públic. 
– Ús industrial 
Comprèn les activitats de tipus industrial. Es consideren activitats industrials les dirigides 
a la obtenció, reparació, manteniment, transformació o reutilització de productes 
industrials, a l’envasat i embalatge així com a l’aprofitament, recuperació i eliminació de 
residus o subproductes, qualsevol que sigui la naturalesa dels recursos i processos 
tècnics utilitzats. Inclou les logistiques i de distribució. 
– Ús rural 
Comprèn aquelles activitats que són pròpies del medi rural, incloses les petites activitats 
de caràcter familiar i artesanal d’elaboració de productes derivats de la pròpia explotació 
agrícola o ramadera. 
– Ús de comunicacions 
Comprèn aquelles infraestructures de transport terrestre (viari, ferroviari) i aeri 
(aeroportuari) que conformen la xarxa de comunicacions del territori. 
– Ús de serveis tècnics i ambientals 
Comprèn aquelles infraestructures de serveis tècnics i mediambientals, i serveis 
relacionats amb les diferents modalitats de transport rodat de bicicletes o de vianants 
públic o privat. 
– Ús d’equipaments comunitaris 
Inclou aquells usos o activitats al servei directe dels ciutadans per a la seva 
educació,assistència sanitària, enriquiment cultural, repòs, pràctica de l’esport i tots 
aquells que impliquin una millora de la seva qualitat de vida en la ciutat. 
– Ús d’espais lliures. 
Comprèn aquells espais no edificats protegits o aquells altres destinats a activitats 
d’esbarjo, esplai i repòs dels ciutadans. 
Destinats a activitats d’esbarjo, esplai i repòs dels ciutadans. 
 



1.5 Classificació i definició dels usos específics 
El present POUM distingeix i defineix els usos específics següents: 
– Habitatge unifamiliar 
Es defineix com aquell edifici per a habitatge, situat en parcel·la independent, en edifici 
aïllat o agrupat horitzontalment, accés independent o exclusiu. 
– Habitatge plurifamiliar 
Es defineix com aquell edifici que conté més d’un habitatge amb elements comuns. 
– Ús de comerç 
- Definició d’establiments comercials 
Són establiments comercials els locals i les instal·lacions, coberts o sense cobrir, oberts 
al públic, que són a l’exterior o a l’interior d’una edificació on s’exerceix regularment la 
venda al detall. En resten exclosos els establiments dedicats exclusivament a la venda a 
l’engròs. 
- Caràcter dels d’establiments comercials: 
Els establiments comercials poden ésser de caràcter individual o col·lectiu. 
Els establiments de caràcter col·lectiu són integrats per un conjunt d’establiments situats 
en un o diversos edificis, connectats o no entre si, en els quals es duen a terme les 
activitats respectives d’una manera empresarialment independent. 
Són establiments comercials de caràcter col·lectiu: 
a) El centre comercial, quan els establiments es troben en un mateix edifici o en dos o 
més que estan comunicats. 
b) El recinte comercial, quan dos o més establiments s’agrupen en diversos edificis en un 
mateix espai. S’entén que es troben en un mateix espai si es produeix qualsevol de les 
circumstàncies següents: 
Primera. Accés comú des de la via pública, d’ús exclusiu o preferent dels comerciants o 
dels clients. 
Segona. Aparcaments compartits o adjacents d’ús preferent dels clients. 
Tercera. Serveis comuns per als comerciants o per als clients. 
Quarta. Denominació o imatge comuna del recinte. 
No són recintes comercials els conjunts d’establiments situats en locals dels baixos dels 
edificis destinats a habitatges o oficines, sempre que estiguin situats dins la trama urbana 
consolidada. 
c) La concentració comercial, quan fora de la trama urbana consolidada concorren dos o 
més establiments dedicats al comerç detallista en una distància inferior a 300 metres l’un 
de l’altre. No computen a l’efecte del càlcul de la dita distància les superfícies comercials 
situades en els baixos d’edificis residencials plurifamiliars, sempre que no incloguin cap 
gran establiment comercial considerat individualment. 
El concepte de concentració comercial s’ha d’entendre en els termes següents: 
Primer. La distància esmentada es mesura des de qualsevol punt d’un establiment, 
inclosos els serveis i aparcaments, fins a qualsevol punt de l’altre, inclosos també els 
serveis i aparcaments d’aquest. 
Segon. S’entén que hi ha concentració comercial, encara que la distància entre els 
edificis dedicats al comerç detallista sigui superior a 300 metres, si en l’espai que els 
separa es desenvolupen altres activitats comercials no detallistes, de serveis o lúdiques, 
promogudes conjuntament o que conformen una àrea d’atracció. En aquest cas, la 
distància màxima per a considerar que un establiment es troba dins una concentració 
comercial és de 500 metres. 
- Tipus d’establiments comercials 
1. Són grans establiments comercials: 
a) Els establiments individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior 
a 2.500 metres quadrats en municipis de més de 240.000 habitants. 
b) Els establiments individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior 
a 2.000 metres quadrats en municipis amb una població de 25.001 a 240.000 habitants. 
c) Els establiments individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior 
a 1.300 metres quadrats en municipis amb una població de 10.001 a 25.000 habitants. 
d) Els establiments individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior 



a 800 metres quadrats en municipis amb una població de fins a 10.000 habitants. 
e) Els establiments dedicats essencialment a la venda d’aparells electrodomèstics i 
electrònica de consum, i els dedicats essencialment a la venda d’articles i material 
esportiu, es consideren grans establiments comercials si llur superfície de venda és 
superior a 1.300 metres quadrats en municipis amb una població de 25.000 a 240.000 
habitants i si llur superfície de venda és superior a 1.500 metres quadrats en municipis 
amb més de 240.000 habitants. Per als municipis de menys de 25.000 habitants 
s’apliquen els criteris generals previstos per les lletres c i d. 
2. Són establiments comercials mitjans: 
a) Els establiments individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior 
a 1.000 metres quadrats en municipis de més de 240.000 habitants. 
b) Els establiments individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior 
a 800 metres quadrats en municipis amb una població de 25.001 a 240.000 habitants. 
c) Els establiments individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior 
a 600 metres quadrats en municipis amb una població de 10.001 a 25.000 habitants. 
d) Els establiments individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior 
a 500 metres quadrats en municipis amb una població de fins a 10.000 habitants. 
3. En qualsevol cas resten subjectes a dimensionament en el Pla territorial sectorial 
d’equipaments comercials els establiments mitjans del sector alimentari. També resten 
subjectes a dimensionament en el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials, 
independentment de la consideració que els correspongui en virtut dels apartats 
precedents, els establiments amb una superfície de venda igual o superior a 1.000 
metres quadrats dedicats essencialment a la venda d’aparells electrodomèstics i 
electrònica de consum, d’articles i complements esportius, d’equipament de la persona i 
de lleure i cultura. 
4. Els establiments individuals dedicats essencialment a la venda d’automòbils, 
embarcacions i altres vehicles, maquinària, materials per a la construcció i articles de 
sanejament, mobles, articles de ferreteria i bricolatge, i també els centres de jardineria, 
són grans establiments comercials si tenen una superfície de venda superior a 2.500 
metres quadrats. En el supòsit que aquests establiments, sense superar individualment 
els 2.500 metres quadrats de superfície de venda, formin un establiment col·lectiu, 
aquest és considerat un gran establiment comercial si el conjunt supera els 5.000 metres 
quadrats de superfície de venda. 
5. Les implantacions comercials que no responen a cap de les categories d’establiments 
comercials descrites en els apartats 1, 2 i 4 es consideren, a tots els efectes, 
establiments comercials petits. 
6. S’entén per superfície de venda els espais en els quals s’exposen les mercaderies 
.inclosos els espais interns pels quals poden transitar els clients. i els espais en els quals 
s’efectuen els actes habituals per vendre-les i cobrar-les, i també la superfície destinada 
a prestar serveis relatius als productes adquirits. S’han d’establir per reglament les 
superfícies incloses i excloses del concepte superfície de venda. 
7. Les dades de població que s’han de prendre en consideració per a determinar els 
tipus d’establiments comercials establerts pels apartats 1 i 2 són les corresponents al 
darrer padró continu. 
– Oficines i serveis. 
Comprèn les activitats administratives de caràcter públic o privat que d’acord amb la 
classificació nacional d’activitats econòmiques de l’INE, correspon a les incloses en la 
Divisió 8, les Agrupacions 95 i els grups 943, 944, 945 i 946 que incorporen les 
institucions financeres, assegurances, serveis prestats a les empreses i lloguers i altres 
serveis. En aquest sentit comprèn les institucions financeres o les bancàries i les 
companyies d’assegurances, les gestories administratives, els serveis als particulars i a 
les empreses, les oficines vinculades al comerç i a la indústria, i els despatxos 
professionals o similars. 
– Hoteler 
El que correspon a aquells edificis que es destinin a allotjaments comunitaris i per 
temporada, inclosos en el D. 176/1987, de 9 d’abril, sobre classificació d’establiments 



d’allotjament turístic sotmesos al règim d’hostaleria, que poden ser: hotels, hotelsapartaments 
i pensions. 
Hotel : 
Es aquell establiment que ofereix servei d’allotjament en habitacions, en règim de lloguer 
i amb o sense serveis de caràcter complementari. En aquest cas, les habitacions formen 
una unitat residencial indiferenciable i indissoluble del conjunt, i no tenen els serveis per 
a la conservació i elaboració d’aliments. 
Hotel-apartament 
Es aquell establiment hoteler que ofereix l’allotjament en apartaments dotats d’elements 
per a la conservació, elaboració i consum d’aliments en cadascun d’ells i inclou tots els 
altres serveis propis dels hotels. 
Motel : 
Es aquella especialitat d’hotel que se situa a no més de 500 m de l’eix d’una carretera i 
que compte amb l’accés independent per a cada habitació o grup residencial. 
Pensió : 
Es aquell establiment que ofereix servei d’allotjament en habitacions en règim de lloguer, 
però no té serveis de menjar ni té instal·lacions individuals per a fer-ho. 
– Allotjament rural 
El que correspon a les activitats turístiques residencials de curta durada vinculades amb 
la natura, com són els albergs juvenils, refugis de muntanya, centres de vacances, cases 
de colònies i residències–cases de pagès. D’acord amb la Classificació catalana 
d’activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les incloses en la Classe 55.21 
i 55.23, excepte la Subclasse 55.231. 
– Restauració 
Comprèn els locals i establiments dels sectors de la restauració com són restaurants, 
cafès, bars, cafeteries, frankfurts, xocolateries, gelateries, orxateries, granges i similars. 
En el supòsit que aquests locals disposin de discoteques o estiguin considerats com a 
bars musicals, pubs, viskeries o similars estaran adscrits a l’ús recreatiu. 
– Recreatiu 
Serveis relacionats amb les manifestacions comunitàries de l’oci i de l’espectacle, no 
compreses en cap altra qualificació, que poden generar molèsties tant a l’interior com a 
l’exterior de l’establiment. 
Comprèn els locals amb discoteques, bars-musicals, pubs, wisqueries, sales de festes, 
bingos, cafès-teatres, salons recreatius i similars. 
Han de complir la llei 10/1990 sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els 
establiments públics. Dintre de la classificació Nacional d’activitats Econòmiques de 
l’INE, correspon a la inclosa a l’agrupació 96. 
– Indústria 
Comprèn les activitats manufacturades i de transformació que per la seva condició 
necessiten instal·lacions adequades. Inclou totes les activitats de caracter industrial de la 
LLei 3/1998 que regula la intervenció integral de l’administració. 
Es defineixen dos tipus d’us indudstrial : 
 
Industrial tipus 1: 
1. Energia 
1.13 Plantes fotovoltàiques 
3. Producció i transformació de metalls 
3.14 Fabricació de maquinària i/o productes metàl·lics diversos i/o serralleries 
3.15 Fabricació de caldereria (cisternes, recipients, radiadors i calderes d'aigua calenta). 
3.16 Fabricació de generadors de vapor. 
3.23 Soldadura en tallers de caldereria, drassanes i similars. 
3.26 Fabricació d'electrodomèstics. 
3.27 Fabricació de materials, maquinària i equips elèctrics, electrònics i òptics. 
3.32 Fabricació d'articles de joieria, orfebreria, argenteria, bijuteria i similars. 
6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs 
6.10 Tallers de confecció, calçat, marroquineria i similars. 
7. Indústria alimentària i del tabac 



7.6 Carnisseries amb obrador. 
7.7 Fleques amb forns de potencia 
8. Indústria de la fusta, del suro i dels mobles 
8.3 Fabricació de mobles 
8.9 Fusteries, ebenisteries i similars amb superfície superior a 500 m2, o de qualsevol 
superficie si disposen d'instal·lacions de pintura, envernissament o lacatge 
9. Indústria del paper 
9.5 Instal·lacions industrials destinades a la manipulació de paper i cartró fins a 20 t/d. 
12. Altres activitats 

12.3 Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d'impressió sobre qualsevol 
suport i la cuita i l'assecatge corresponents, quan la quantitat emmagatzemada d'aquestes 
substàncies en els tallers és de fins a 1.000 kg i la superfície fins a 500 m2. 
12.10 Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos (productes químics, productes 
petroliers, gasos combustibles i altres productes perillosos) amb una capacitat fins a 15 m3. 
12.18.b Tallers de reparació mecànics, exclosos els de reparació de vehicles automòbils, 
llevat dels que disposen d'instal·lacions de pintura i tractaments de superfícies. 
12.19 b. Manteniment i reparació de vehícles de motor i material de transport i que no fan 
operacions de pintura, amb una superficie fins a 500 m2 . 
12.23 Laboratoris d'anàlisi i de recerca, amb una superfície fins a 75 m2 (excloent-ne 
despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars). 
12.28 Centres de diagnosi per la imatge. 
12.32 Centres veterinaris. 
12.40 Bugaderies no industrials. 
12.41 Instal·lacions de neteja en sec en establiment comercial, amb una superfície fins a 
500 m2. 

 
Industrial tipus 2: 
1. Energia 
1.1.Instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica de combustió fins a 2 MW. 
S’inclouen les instal·lacions de producció d’energia elèctrica en regim ordinari o en régim 
especial, en les que es produeixi la combustió de combustibles fósiles i també les 
instalacions de cogeneració, calderes, forns, generadors de vapor o qualsevol alre 
equipament o instal.lació de combustió existent en una industria, sigui aquesta o no la seva 
activitat principal . 
1.6 Generadors de vapor de capacitat fins a 4 tones de vapor per hora. 
1.7 Generadors de calor de potència calorífica fins a 3.000 tèrmies per hora. 
1.12 Instal.lacions industrials, i altres tipus, per la fabricació d’energia elèctrica, vapor i 
aigua calenta amb una potència tèrmica fins a 0.2 MW. 
1.13 Plantes fotovoltàiques 
3. Producció i transformació de metalls 
3.4 Foneries de metalls ferrosos amb una capacitat de producció fins a 2 t/d. 
3.5 Fabricació de tubs i perfils. 
3.7 Indústria de la transformació de metalls ferrosos. 
3.9.b Instal·lacions per a la fusió de metalls no ferrosos, inclòs l'aliatge, inclosos els 
productes de recuperació (refinatge, emmotllament en fosa), amb una capacitat de fusió fins 
a 4 t/d per al plom i el cadmi, i amb una capacitat fins a 20 t/d per a altres metalls. 
3.10 Producció i primera transformació de metalls preciosos. 
3.11 Electròlisi de zenc. 
3.12 Instal·lacions per a l'aïllament o el recobriment de fils, superfícies i conductors de coure 
o similars mitjançant resines o processos d'esmaltatge. 
3.14 Fabricació de maquinària i/o productes metàl·lics diversos i/o serralleries 
3.15 Fabricació de caldereria (cisternes, recipients, radiadors i calderes d'aigua calenta). 
3.16 Fabricació de generadors de vapor. 
3.17 Forja, estampació, embotició de metalls, sinterització. 
3.18 Tractament tèrmic de metall. 
3.19 Decapatge de peces metàl·liques mitjançant processos tèrmics. 
3.20 Afinament de metalls. 
3.21 Instal·lacions de tractament de superfície de metalls i matèries plàstiques per 
procediment electrolític o químic, quan el volum de les cubetes emprades o de les línies 
completes destinades al tractament sigui fins a 30 m3. 
3.23 Soldadura en tallers de caldereria, drassanes i similars. 
3.24 Instal·lacions per a la producció de pols metàl·lica per picament o mòlta. 



3.26 Fabricació d'electrodomèstics. 
3.27 Fabricació de materials, maquinària i equips elèctrics, electrònics i òptics. 
3.30 Fabricació d'automòbils, motocicletes, autocars i similars i de motors per a vehícles, 
amb una superficie total fins a 30.000 m2. 
3.31 Fabricació de material ferroviari mòbil amb una superficie total fins a 30.000 m2. 
3.33 Instal.lacions per la construcció i reparació de aeronaus amb una superficie total fins a 
30.000 m2. 
3.32 Fabricació d'articles de joieria, orfebreria, argenteria, bijuteria i similars 
4. Indústries minerals i de la construcció 

4.2 Fabricació d’elements de formigó, guix i ciment. 
4.5 Instal·lacions de fabricació de vidre, inclosa la fibra de vidre, amb una capacitat de fusió 
de fins a 20 t/d i exclosa la fabricació de vidre quan la capacitat de fusió sigui fins a 1 t/d. 
4.6 Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de fibres minerals, 
amb una capacitat de fosa fins a 1 t/d. 
4.7 Fabricació de productes ceràmics, refractaris, porcellana, gres, argila plàstica i similars, 
quan la capacitat de la instal·lació és fins a 1 t/d i no estan inclosos en l'annex . 
4.13 Plantes de preparació i ensacament de ciments especials i/o moreters. 
4.14 Instal·lacions d'emmagatzematge de productes pulverulents o granulats, amb una 
capacitat fins a 1.000 t. 
4.16 Instal·lacions de tall, serradura i poliment per mitjans mecànics de roques i pedres 
naturals. 
4.17 Fabricació de materials abrasius a base d'alúmina, carbur de silici i altres productes 
similars. 
4.19. Tractaments superficials del vidre per mètodes químics. 
4.18 Instal·lacions de sorrejament amb sorra, grava menuda o d'altres abrasius 
4.20 Tractaments superficials del vidre per mètodes físics. 
5. Indústria química 
5.6 Preparació d'especialitats farmacèutiques o veterinàries. 
5.11 Fabricació de pintures, tintes, laques, vernissos i revestiments similars. 
5.12 Fabricació de: 
5.12.a Sabons, detergents i altres productes de neteja i abrillantament. 
5.12.b Perfums i productes de bellesa i higiene. 
5.13 Fabricació de material fotogràfic verge i preparats químics per a la fotografia. 
5.17.a Fabricació de productes de matèries plàstiques termoestables. 
5.17.b Fabricació de productes de matèries plàstiques termoplàstiques. 
5.19 Emmotllament per fusió d'objectes parafínics. 
6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs 
6.3 Fabricació de feltres, buates i làmines tèxtils no teixides. 
6.4 Filatura de fibres. 
6.5 Fabricació de teixits. 
6.6 Acabats de la pell. 
6.7 Obtenció de fibres vegetals per procediments físics. 
6.8 Amaratge del lli, del cànem i d'altres fibres tèxtils. 
6.9 Filatura del capoll del cuc de seda. 
6.10 Tallers de confecció, calçat, marroquineria i similars. 
7. Indústria alimentària i del tabac 

7.1 Escorxadors amb una capacitat de producció de canals fins a 2 t/d. 
7.2.a Matèria primera animal (que no sigui la llet) d'una capacitat d'elaboració de productes 
acabats fins a 10 t/d. 
7.2.b Matèria primera vegetal d'una capacitat de producció de productes acabats fins a 5 t/d 
(mitjana trimestral). 
7.3 Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda fins a 200 t/d 
(valor mitjà anual). 
7.4 Producció de midó. 7.5 Instal·lacions d'emmagatzematge de gra i de farina 
7.6 Carnisseries amb obrador. 
7.7 Fleques amb forns de potencia 
7.8 Tractament, manipulació i processament de productes del tabac. 
7.9 Instal·lacions industrials per l’elaboració de greixos i olis vegetals i animals, 
instal·lacions industrials per l’elaboració de cervesa i Malta, instal·lacions industrials per la 
fabricació de fècules, instal·lacions industrials per l’elaboració de confitures i almívars, 
instal·lacions industrials per la fabricació de farina de peix i oli de peix, sempre que a la 
instal·lació es doni de forma simultània les circumstàncies següents: a) que estigui situada 



fora de polígons industrials, b) que es trobi situada a menys de 500 m d’una zona 
residencial, c) que ocupi una superfície de al menys 1 hectàrea, i que s’hauran de sotmetre 
prèviament a la sol·licitud de la llicència a la prèvia decisió per part de l’òrgan ambiental 
competent del departament de Medi Ambient i Habitatge de la necessitat o no de sotmetre’s 
a l’avaluació d’impacte ambiental. 
8. Indústria de la fusta, del suro i dels mobles 
8.3 Fabricació de mobles 
8.4 Fabricació de fulloles, taulons contraplacats i enllistonats amb partícules aglomerades o 
amb fibres, i fabricació d'altres taulons i plafons 
8.5 Tractament del suro i producció d'aglomerats de suro i linòleums. 
8.6 Instal·lacions de transformació del suro en pannes de suro. Bullidors de suro. 
8.7 Serradura i especejament de la fusta i del suro 
8.8 Tractament de suro en brut i fabricació de productes en suro. 
8.9 Fusteries, ebenisteries i similars amb superfície superior a 500 m2, o de qualsevol 
superficie si disposen d'instal·lacions de pintura, envernissament o lacatge 
9. Indústria del paper. 
9.5 Instal·lacions industrials destinades a la manipulació de paper i cartró amb una capacitat 
de producció superior a 20 t/d. 
9.2. Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de paper i cartró, amb una capacitat 
de producció fins a 5 t/d. 
10. Gestió de residus 

10.1 Instal.lacions per a la valorització de residus perillosos, amb una capacitat < 10 Tm/d 
10.2 Centre de recollida i transferència de residus perillosos amb una capacitat inferior < 30 Tm. 
10.6.b Monodipòsits de residus de la construcció. 
10.7 Instal.lacions per la valorització de residus no perillosos amb una capacitat fins a 
100.000 t/a 
10.8 Instal·lacions per a l'emmagatzematge de residus no perillosos 
11. Activitats agroindustrials i ramaderes 
11.3 Instal·lacions per a l'eliminació i l'aprofitament de canals o restes d'animals, amb una 
capacitat de tractament fins a 1 t/d. 
11.5 Assecatge del pòsit del vi. 
11.6 Assecatge del llúpol amb sofre. 
11.7 Assecatge de gra i altres matèries vegetals per procediments artificials, amb una 
superfície fins a 500 m2. 
11.8 Desmotatge del cotó, amb una superfície fins a 500 m2. 
12. Altres activitats 
12.2 Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes amb 
utilització de dissolvents orgànics, en particular per aprestar-los, estampar-los, revestir-los i 
desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, netejar-los o impregnar-los, amb 
una capacitat de consum de dissolvent fins a 150 kg/h i fins a 20 t/any i una superfície fins a 
500 m2. 
12.3 Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d'impressió sobre qualsevol 
suport i la cuita i l'assecatge corresponents, quan la quantitat emmagatzemada d'aquestes 
substàncies en els tallers és de fins a 1.000 kg i la superfície fins a 500 m2. 
12.4 Instal·lacions d'assecatge amb llit fluid, forn rotatori i d'altres, quan la potència de la 
instal·lació sigui fins a 1.000 tèrmies per hora. 
12.5 Argentament de miralls. 
12.6 Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats que utilitzen fins a 1 t/any d'aquests 
dissolvents. 
12.9 Fabricació de gel. 
12.10 Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos (productes químics, productes 
petroliers, gasos combustibles i altres productes perillosos) amb una capacitat fins a 50 m3. 
12.13 Operacions de mòlta i envasament de productes pulverulents 
12.15 Envasament d'aerosols, no inclusos en l’apartat 12.15 (fitosanitaris) 
12.16 Construcció i reparació naval en drassanes i escars amb una superficie total fins a 
20.000m2 
12.18.a Tallers de reparació mecànics, exclosos els de reparació de vehicles automòbils 
que disposin d'instal·lacions de pintura i tractaments de superficies 
12.18.b Tallers de reparació mecànics, exclosos els de reparació de vehicles automòbils, 
llevat dels que disposen d'instal·lacions de pintura i tractaments de superfícies. 
12.19. a Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport amb una 
superfície superior a 500m2 i tots aquells que fan operacions de pintura amb 



independencia de la superficie 12.19 b. Manteniment i reparació de vehícles de motor i 
material de transport i que no fan operacions de pintura, amb una superficie fins a 500 m2 . 
12.20 Venda al detall de carburants per a motors de combustió interna. 
12.22 Indústria de manufactura de cautxú i similars. 
12.23 Laboratoris d'anàlisi i de recerca amb una superfície superior a 75 m2 (excloent-ne 
despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars). 
12.24 Laboratoris industrials de fotografia. 
12.23 Laboratoris d'anàlisi i de recerca, amb una superfície fins a 75 m2 (excloent-ne 
despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars). 
12.29 Serveis funeraris. 
12.28 Centres de diagnosi per la imatge. 
12.39 Bugaderia industrial. 
12.32 Centres veterinaris. 
12.40 Bugaderies no industrials. 
12.41 Instal·lacions de neteja en sec en establiment comercial, amb una superfície superior 
a 500 m2. 
12.42 Fabricació de circuits integrats i circuits impresos 
12.43 Fabricació de fibra òptica. 
12.46 Activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una superfície superior a 100 m2. 
12.47 Instal·lacions i activitats de neteja de vehicles. 
12.52 Pistes permanents de carreres i de probes per a vehícles motorizats d’una superficie 
igual o inferior a 5 has. 
 

Industrial tipus 3: 
1. Energia 
1.1.Instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica de combustió fins a 2 MW. 
S’inclouen les instal·lacions de producció d’energia elèctrica en regim ordinari o en régim 
especial, en les que es produeixi la combustió de combustibles fósiles i també les 
instalacions de cogeneració, calderes, forns, generadors de vapor o qualsevol alre 
equipament o instal.lació de combustió existent en una industria, sigui aquesta o no la seva 
activitat principal . 
1.6 Generadors de vapor de capacitat fins a 4 tones de vapor per hora. 
1.7 Generadors de calor de potència calorífica fins a 3.000 tèrmies per hora. 
1.12 Instal.lacions industrials, i altres tipus, per la fabricació d’energia elèctrica, vapor i 
aigua calenta amb una potència tèrmica fins a 0.2 MW. 
1.13 Plantes fotovoltàiques 
3. Producció i transformació de metalls 
3.4 Foneries de metalls ferrosos amb una capacitat de producció fins a 2 t/d. 
3.5 Fabricació de tubs i perfils. 
3.7 Indústria de la transformació de metalls ferrosos. 
3.9.b Instal·lacions per a la fusió de metalls no ferrosos, inclòs l'aliatge, inclosos els 
productes de recuperació (refinatge, emmotllament en fosa), amb una capacitat de fusió fins 
a 4 t/d per al plom i el cadmi, i amb una capacitat fins a 20 t/d per a altres metalls. 
3.10 Producció i primera transformació de metalls preciosos. 
3.11 Electròlisi de zenc. 
3.12 Instal·lacions per a l'aïllament o el recobriment de fils, superfícies i conductors de coure 
o similars mitjançant resines o processos d'esmaltatge. 
3.14 Fabricació de maquinària i/o productes metàl·lics diversos i/o serralleries 
3.15 Fabricació de caldereria (cisternes, recipients, radiadors i calderes d'aigua calenta). 
3.16 Fabricació de generadors de vapor. 
3.17 Forja, estampació, embotició de metalls, sinterització. 
3.18 Tractament tèrmic de metall. 
3.19 Decapatge de peces metàl·liques mitjançant processos tèrmics. 
3.20 Afinament de metalls. 
3.21 Instal·lacions de tractament de superfície de metalls i matèries plàstiques per 
procediment electrolític o químic, quan el volum de les cubetes emprades o de les línies 
completes destinades al tractament sigui fins a 30 m3. 
3.23 Soldadura en tallers de caldereria, drassanes i similars. 
3.24 Instal·lacions per a la producció de pols metàl·lica per picament o mòlta. 
3.26 Fabricació d'electrodomèstics. 
3.27 Fabricació de materials, maquinària i equips elèctrics, electrònics i òptics. 
3.30 Fabricació d'automòbils, motocicletes, autocars i similars i de motors per a vehícles, 



amb una superficie total fins a 30.000 m2. 
3.31 Fabricació de material ferroviari mòbil amb una superficie total fins a 30.000 m2. 
3.33 Instal.lacions per la construcció i reparació de aeronaus amb una superficie total fins a 
30.000 m2. 
3.32 Fabricació d'articles de joieria, orfebreria, argenteria, bijuteria i similars 
4. Indústries minerals i de la construcció 
4.2 Fabricació d’elements de formigó, guix i ciment. 
4.5 Instal·lacions de fabricació de vidre, inclosa la fibra de vidre, amb una capacitat de fusió 
de fins a 20 t/d i exclosa la fabricació de vidre quan la capacitat de fusió sigui fins a 1 t/d. 
4.6 Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de fibres minerals, 
amb una capacitat de fosa fins a 1 t/d. 
4.7 Fabricació de productes ceràmics, refractaris, porcellana, gres, argila plàstica i similars, 
quan la capacitat de la instal·lació és fins a 1 t/d i no estan inclosos en l'annex . 
4.13 Plantes de preparació i ensacament de ciments especials i/o moreters. 
4.14 Instal·lacions d'emmagatzematge de productes pulverulents o granulats, amb una 
capacitat fins a 1.000 t. 
4.16 Instal·lacions de tall, serradura i poliment per mitjans mecànics de roques i pedres 
naturals. 
4.17 Fabricació de materials abrasius a base d'alúmina, carbur de silici i altres productes 
similars. 
4.19. Tractaments superficials del vidre per mètodes químics. 
4.18 Instal·lacions de sorrejament amb sorra, grava menuda o d'altres abrasius 
4.20 Tractaments superficials del vidre per mètodes físics. 
5. Indústria química 
5.6 Preparació d'especialitats farmacèutiques o veterinàries. 
5.11 Fabricació de pintures, tintes, laques, vernissos i revestiments similars. 
5.12 Fabricació de: 
5.12.a Sabons, detergents i altres productes de neteja i abrillantament. 
5.12.b Perfums i productes de bellesa i higiene. 
5.13 Fabricació de material fotogràfic verge i preparats químics per a la fotografia. 
5.17.a Fabricació de productes de matèries plàstiques termoestables. 
5.17.b Fabricació de productes de matèries plàstiques termoplàstiques. 
5.19 Emmotllament per fusió d'objectes parafínics. 
6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs 
6.3 Fabricació de feltres, buates i làmines tèxtils no teixides. 
6.4 Filatura de fibres. 
6.5 Fabricació de teixits. 
6.6 Acabats de la pell. 
6.7 Obtenció de fibres vegetals per procediments físics. 
6.8 Amaratge del lli, del cànem i d'altres fibres tèxtils. 
6.9 Filatura del capoll del cuc de seda. 
6.10 Tallers de confecció, calçat, marroquineria i similars. 
7. Indústria alimentària i del tabac 
7.1 Escorxadors amb una capacitat de producció de canals superior a 4 t/d. 
7.2.a Matèria primera animal (que no sigui la llet) d'una capacitat d'elaboració de productes 
acabats fins a 10 t/d. 
7.2.b Matèria primera vegetal d'una capacitat de producció de productes acabats fins a 5 t/d 
(mitjana trimestral). 
7.3 Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda fins a 200 t/d 
(valor mitjà anual). 
7.4 Producció de midó. 7.5 Instal·lacions d'emmagatzematge de gra i de farina 
7.6 Carnisseries amb obrador. 
7.7 Fleques amb forns de potencia 
7.8 Tractament, manipulació i processament de productes del tabac. 
7.9 Instal·lacions industrials per l’elaboració de greixos i olis vegetals i animals, 
instal·lacions industrials per l’elaboració de cervesa i Malta, instal·lacions industrials per la 
fabricació de fècules, instal·lacions industrials per l’elaboració de confitures i almívars, 
instal·lacions industrials per la fabricació de farina de peix i oli de peix, sempre que a la 
instal·lació es doni de forma simultània les circumstàncies següents: a) que estigui situada 
fora de polígons industrials, b) que es trobi situada a menys de 500 m d’una zona 
residencial, c) que ocupi una superfície de al menys 1 hectàrea, i que s’hauran de sotmetre 
prèviament a la sol·licitud de la llicència a la prèvia decisió per part de l’òrgan ambiental 



competent del departament de Medi Ambient i Habitatge de la necessitat o no de sotmetre’s 
a l’avaluació d’impacte ambiental. 
8. Indústria de la fusta, del suro i dels mobles 
8.3 Fabricació de mobles 
8.4 Fabricació de fulloles, taulons contraplacats i enllistonats amb partícules aglomerades o 
amb fibres, i fabricació d'altres taulons i plafons 
8.5 Tractament del suro i producció d'aglomerats de suro i linòleums. 
8.6 Instal·lacions de transformació del suro en pannes de suro. Bullidors de suro. 
8.7 Serradura i especejament de la fusta i del suro 
8.8 Tractament de suro en brut i fabricació de productes en suro. 
8.9 Fusteries, ebenisteries i similars amb superfície superior a 500 m2, o de qualsevol 
superficie si disposen d'instal·lacions de pintura, envernissament o lacatge 
9. Indústria del paper. 
9.5 Instal·lacions industrials destinades a la manipulació de paper i cartró amb una capacitat 
de producció superior a 20 t/d. 
9.2. Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de paper i cartró, amb una capacitat 
de producció fins a 5 t/d. 
10. Gestió de residus 
10.6.b Monodipòsits de residus de la construcció. 
10.7 Instal.lacions per la valorització de residus no perillosos amb una capacitat fins a 
100.000 t/a 
10.8 Instal·lacions per a l'emmagatzematge de residus no perillosos 
11. Activitats agroindustrials i ramaderes 
11.3 Instal·lacions per a l'eliminació i l'aprofitament de canals o restes d'animals, amb una 
capacitat de tractament fins a 1 t/d. 
11.5 Assecatge del pòsit del vi. 
11.6 Assecatge del llúpol amb sofre. 
11.7 Assecatge de gra i altres matèries vegetals per procediments artificials, amb una 
superfície fins a 500 m2. 
11.8 Desmotatge del cotó, amb una superfície fins a 500 m2. 
12. Altres activitats 
12.2 Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes amb 
utilització de dissolvents orgànics, en particular per aprestar-los, estampar-los, revestir-los i 
desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, netejar-los o impregnar-los, amb 
una capacitat de consum de dissolvent fins a 150 kg/h i fins a 20 t/any i una superfície fins a 
500 m2. 
12.3 Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d'impressió sobre qualsevol 
suport i la cuita i l'assecatge corresponents, quan la quantitat emmagatzemada d'aquestes 
substàncies en els tallers és de fins a 1.000 kg i la superfície fins a 500 m2. 
12.4 Instal·lacions d'assecatge amb llit fluid, forn rotatori i d'altres, quan la potència de la 
instal·lació sigui fins a 1.000 tèrmies per hora. 
12.5 Argentament de miralls. 
12.6 Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats que utilitzen fins a 1 t/any d'aquests 
dissolvents. 
12.9 Fabricació de gel. 
12.10 Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos (productes químics, productes 
petroliers, gasos combustibles i altres productes perillosos) amb una capacitat fins a 50 m3. 
12.13 Operacions de mòlta i envasament de productes pulverulents 
12.15 Envasament d'aerosols, no inclusos en l’apartat 12.15 (fitosanitaris) 
12.16 Construcció i reparació naval en drassanes i escars amb una superficie total fins a 
20.000m2 
12.18.a Tallers de reparació mecànics, exclosos els de reparació de vehicles automòbils 
que disposin d'instal·lacions de pintura i tractaments de superficies 
12.18.b Tallers de reparació mecànics, exclosos els de reparació de vehicles automòbils, 
llevat dels que disposen d'instal·lacions de pintura i tractaments de superfícies. 
12.19. a Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport amb una 
superfície superior a 500m2 i tots aquells que fan operacions de pintura amb 
independencia de la superficie 12.19 b. Manteniment i reparació de vehícles de motor i 
material de transport i que no fan operacions de pintura, amb una superficie fins a 500 m2 . 
12.20 Venda al detall de carburants per a motors de combustió interna. 
12.22 Indústria de manufactura de cautxú i similars. 
12.23 Laboratoris d'anàlisi i de recerca amb una superfície superior a 75 m2 (excloent-ne 



despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars). 
12.24 Laboratoris industrials de fotografia. 
12.23 Laboratoris d'anàlisi i de recerca, amb una superfície fins a 75 m2 (excloent-ne 
despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars). 
12.29 Serveis funeraris. 
12.28 Centres de diagnosi per la imatge. 
12.39 Bugaderia industrial. 
12.32 Centres veterinaris. 
12.40 Bugaderies no industrials. 
12.41 Instal·lacions de neteja en sec en establiment comercial, amb una superfície superior 
a 500 m2. 
12.42 Fabricació de circuits integrats i circuits impresos 
12.43 Fabricació de fibra òptica. 
12.46 Activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una superfície superior a 100 m2. 
12.47 Instal·lacions i activitats de neteja de vehicles. 
12.52 Pistes permanents de carreres i de probes per a vehícles motorizats d’una superficie 
igual o inferior a 5 has. 
 

– Magatzem 
S’entén per magatzem aquell local on s’hi guarden productes i no es produeix cap 
manipulació, tria, agrupament o subdivisió dels mateixos. 
D’acord amb la classificació nacional d’activitats econòmiques de l’INE, correspon a les 
incloses a l’Agrupació 61 i al grup 754. 
Quan l’activitat de magatzem estigui relacionada amb una activitat industrial contigua, es 
considerarà tot el conjunt com una indústria. 
Quan l’activitat de magatzem estigui relacionada amb una activitat comercial contigua o 
es realitzi en el mateix local, es considerarà tot el conjunt com un ús comercial. 
– Serveis tècnics i mediambientals 
Comprenen les instal·lacions i els espais reservats pels serveis tècnics d’electricitat, 
abastament d’aigua, gas, telefonia, sanejament i similars, incloses les oficines i 
magatzems al servei d’aquest ús. 
Comprèn, així mateix, les instal·lacions i els espais vinculats a l’estalvi energètic 
mitjançant la reducció, la neutralització i reciclatge dels residus líquids i sòlids com també 
d’investigació i divulgació d’aspectes relacionats amb la protecció del medi ambient 
– Tallers de reparació de vehicles 
Comprèn aquells usos destinats al manteniment de vehicles amb el ram mecànic i 
electricitat com activitat mixta d’indústria i servei, que són compatibles amb l’ús 
residencial. 
No inclouen els tallers del ram planxa o pintura que tindran la consideració d’indústria. 
– Garatge-aparcament 
Ús destinat a l’estacionament de vehicles automòbils en un edifici d’instal·lació, ja sigui 
en el subsòl, en planta baixa o en plantes pis. 
Inclou les instal·lacions destinades totalment a edifici d’aparcament. 
Comprèn els aparcaments privats, col·lectius i públics. D’acord amb la classificació 
catalana d’activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les incloses en la 
Classe 50.2 i la Subclasse 63.214. 
– Estació de servei 
Instal·lacions destinades a la venda al públic de benzines, gas-oil i lubricants que tingui, 
com a mínim, ubicats de forma conjunta els següents elements: 
Tres aparells sortidors per el subministrament de benzines i gas-oil d’automoció. 
Aparells necessaris per al subministrament d’aigua i aire 
Equip d’extinció d’incendis 
L’estació de serveis admet com a usos complementaris els d’oficines i serveis 
(relacionats amb la instal·lació), comerç, restauració i tallers de reparació d’automòbils, 
magatzem (relacionat amb la pròpia instal·lació). 
– Educatiu 
Comprèn l’ensenyament en totes les modalitats (escoles bressol, idiomes, informàtica, 
arts plàstiques, conducció o similars) i nivells oficials (preescolar, nivells primaris o 



secundaris, batxillerat i universitari) que s’imparteixin en acadèmies i escoles públiques o 
privades o en centres docents homologats. 
Dintre de la classificació Nacional d’Activitats Econòmiques de l’INE, correspon a les 
incloses dintre de l’agrupació 93 sobre educació i investigació. 
Quan l’ús educatiu precisi d’instal·lacions de tipus industrial, les seves condicions 
d’instal·lació es regularan com a mínim amb els criteris de la indústria urbana. 
– Sanitari-assistencial 
És el corresponent al tractament o allotjament de malalts. Comprèn els hospitals, 
sanatoris, clíniques, dispensaris, consultes i similars. 
També comprèn els serveis destinats a allotjament comunitari com residències, asils, 
llars de vells, etc. sense i quan es tracti de centres assistits, basats en serveis comuns 
amb gestió centralitzada i titularitat indivisible i per tant no siguin assimilables a us 
residencial, així com altres establiments que prestin una funció social a la comunitat com 
poden ser casals, menjadors, centres d’orientació i diagnòstic, unitats de tractament 
d’estimulació precoç, centres ocupacionals i/o d’atenció especialitzada per a disminuïts, 
centres de dia per a gent gran, centres de reinserció social, etc. 
Aquest ús inclou també les clíniques veterinàries i establiments similars. Les residències 
per guarda i custodia d’animals no s’inclouen en aquest ús. 
– Esportiu 
Comprèn els serveis destinats a la pràctica, l’aprenentatge i el desenvolupament 
d’activitats esportives en instal·lacions cobertes o no, com poden ésser: camps de futbol, 
poliesportius, gimnàs i escoles de dansa, squash, piscines i similars. 
– Cultural 
Comprèn els serveis relacionats amb activitats de tipus cultural desenvolupades en sales 
d’art, museus, biblioteques, sales de conferències, arxius, centres culturals, teatres, 
cinemes, auditoris, ludoteques i similars. 
– Associatiu 
Comprèn aquelles activitats de tipus social i de promoció que es desenvolupen en 
centres d’associacions cíviques, polítiques o similars i que no portin assignat cap ús 
complementari de tipus recreatiu, educatiu i esportiu. 
– Religiós 
Aquest ús comprèn les activitats dels diferents cultes religiosos en esglésies, temples, 
convents o similars. 
– Agrícola 
En general comprèn les activitats relacionades amb les feines del camp, les que tenen 
lloc a l’entorn de les masies, instal·lacions, pallisses, estables, sitges i altres 
dependències afins. 
D’acord amb la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques de l’INE, correspon a les 
incloses a l’agrupació 01. 
– Pecuari 
Inclou les activitats relacionades amb la cria i explotació d’animals, ja siguin granges i/o 
vivers. D’acord amb la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques de l’INE, 
correspon a les incloses a l’agrupació 02. 
– Forestal 
Comprèn les activitats relacionades amb la conservació, plantació i explotació de boscos 
en els termes que regulen la Llei forestal de Catalunya i disposicions que la 
desenvolupen. D’acord amb la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques de l’INE, 
correspon a les incloses en el grup 05. 
– Activitats extractives 
Fa referència a l’extracció de terres i àrids, minerals i a l’explotació de pedreres. D’acord 
amb la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques de l’INE, correspon a les incloses 
a l’agrupació 21 i 23. 
– Càmping i caravàning 
És el relacionat amb l’acampada temporal de conjunts de tendes desmuntables de 
materials tèxtils o de vehicles rodats. D’acord amb la classificació catalana d’activitats 
econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les incloses en la Classe 55.22. 



– Us agroalimentari. 
Compren les activitats de tipus industrials incloses en les competencies del Departament 
d’Agricultura Ramaderia i Pesca d’acord amb la legislació vigent, i els escorxadors de 
producció de canal de mes de 4 tones dia. 

 
 
B.2 CLASSIFICACIÓ D’ACTIVITATS SEGONS EL RÈGIM D’INTERVENCIÓ 
Les activitats sotmeses als sistemes d’intervenció administrativa que es regulen es 
classifiquen en: 
Industrials 
Mineres 
Agrícoles i ramaderes 
Energètiques 
Comercials i de serveis 
Recreatives, espectacles i d’oci 
De gestió de residus 
Per a la qualificació de les activitats amb incidència ambiental, es tindran en compte els 
annexos d’activitats que estableix la Llei 3/98, de 27 de febrer, de la intervenció integral 
de l’administració ambiental, així com les corresponents ordenances reguladores: 
Activitats sotmeses al règim d’autorització (Annex I del Reglament de la Llei 3/1998 de la 
intervenció integral de l’administració ambiental) 
Règim de llicència amb informe preceptiu (Annex II.1 del Reglament de la Llei 3/1998 de 
la intervenció integral de l’administració ambiental) 
Règim de llicència (Annex II.2 del Reglament de la Llei 3/1998 de la intervenció integral 
de l’administració ambiental) 
Règim de comunicació (Annex III del Reglament de la Llei 3/1998 de la intervenció 
integral de l’administració ambiental) 

 
 
B.3 SITUACIÓ RELATIVA DE LES ACTIVITATS 
3.1 Edifici aïllat 
S’entén per edifici aïllat el que deixa una franja lliure d’edificació, tant amb els edificis 
confrontants com amb el carrer. 
3.2 Edifici independitzat 
S’entén per edifici independitzat, en zones on s’admeti la construcció d’habitatges, aquell 
amb parets de separació amb els predis confrontants a partir dels fonaments, deixant un 
espai lliure mitjà de 15 cm, sense que en cap punt no pugui ser inferior a 5 cm, excepte a 
les façanes on es disposarà d’aïllament per junts de dilatació, i a la part superior, on es 
disposarà una tanca o protecció amb material elàstic, per tal d’evitar la introducció de 
deixalles o aigua de pluja en l’espai intermedi. La construcció i conservació dels junts de 
dilatació de façanes i la protecció superior són a càrrec del propietari de l’edifici industrial. 
3.3 Situacions relatives de l’activitat 
S’entén per situació relativa d’una activitat cadascuna de les diferents possibilitats 
d’emplaçament físic respecte d’altres usos. 
La situació relativa d’una activitat ve determinada per la ubicació que ocupa el local 
principal i l’accés a l’activitat, podent ocupar la mateixa activitat les plantes superiors i 
inferiors a la principal. 
D’acord amb aquesta ubicació s’estableixen les següents situacions (vegeu els gràfics 
del següent article): 
1. Situació 1: Dins del sòl urbà residencial 
En planta soterrani d’edifici d’habitatges amb accés independent. 
En planta baixa d’edifici d’habitatges amb accés independent 
En planta baixa o planta pis d’edifici d’habitatges amb accés per mitjà d’espais 
comunitaris 
En planta pis d’edifici d’habitatges amb ús d’habitatge a les plantes inferiors. 



2. Situació 2: Dins del sòl urbà residencial 
En planta baixa o inferior d’edifici no destinat a l’ús d’habitatges amb accés exclusiu 
En planta pis d’edifici no destinat a l’ús d’habitatge 
Activitat contigua a l’habitatge i situada en edifici d’ús exclusiu 
3. Situació 3: En zones industrials dins del nucli urbà 
En edifici independitzat amb façana al carrer i no exclusiu a una activitat 
En edifici independitzat amb façana al carrer i exclusiu a una activitat 
4. Situació 4: En zones industrials separades del nucli urbà 
En edificis aïllats fins a 7 metres de les parcel·les veïnes 
En edificis aïllats més de 7 metres de les parcel·les i dedicats a una única activitat. 
5. Situació 5: En zones allunyades del nucli urbà 
En edificis aïllats en zones especials exclusives per a aquest ús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.4 Grafies que representen les situacions relatives de les activitats: 
 
 



  

 
ANNEX 2: INTERVENCIÓ EN L’EDIFICACIÓ I L’ÚS DEL SÒL 
 



C. ACTES SUBJECTES A LLICÈNCIA 
Estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes referits a l’article 179 del DL 
1/2005 i els reglaments que la desenvolupen. També restaran subjectes a llicència, 
autorització o permís municipal, les activitats que així ho requereixin, en aplicació de la 
Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, tant per a 
ser implantades com per a qualsevol canvi substancial que s’hi pretengui introduir un cop 
autoritzades, en els termes previstos per la pròpia Llei i la normativa de 
desenvolupament. 
La necessitat d’obtenir l’autorització d’altres administracions públiques amb 
competències concurrents, no deixarà sense efecte l’exigència de la llicència municipal. 
Els actes detallats a l’article 179.1 DL, promoguts per òrgans de l’Estat, de la Generalitat 
o Entitats de dret públic que administrin béns de titularitat pública estaran igualment 
subjectes a llicència municipal. Això no obstant, en cas d’urgència o excepcional interès 
públic, la llicència estarà subjecte al procediment singular establert a l’article 182.2 DL 
Les llicències tenen 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 
pels quals s’haurà de demanar autorització expressa. 

 
D. INNECESSARIETAT DE L’OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA 
Les obres d’urbanització que s’executin d’acord amb un Projecte d’urbanització 
complementari i/o planejament derivat degudament aprovats i les parcel·lacions o la 
divisió de finques incloses en un projecte de reparcel·lació, no requeriran la preceptiva 
llicència municipal. 
Tampoc caldrà llicència de parcel·lació ni acreditació de la seva innecessarietat quan la 
incorporació de part d’una finca determinada a un expedient de compensació o 
reparcel·lació exigís la seva segregació o quan la segregació o divisió es produís com a 
conseqüència d’operacions destinades a la creació o increment de patrimonis públics. 

 
E. PROCEDIMENT D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES 
Les sol·licituds de llicència es tramitaran i resoldran segons el procediment establert en la 
legislació de règim local. 
Les llicències per usos o obres justificades de caràcter provisional, que no haguessin de 
dificultar l’execució dels plans, s’adequaran al règim que preveu l’article 53 DL, 
requeriran el previ informe favorable de la Comissió d’Urbanisme de Girona, així com el 
compliment de les altres condicions del procediment per a l’autorització establertes a 
l’article 54 del DL 1/2005 . 
Les llicències per autoritzar edificacions i instal·lacions d’utilitat pública o interès social 
que s’hagin d’emplaçar al medi rural (Article 47.4 DL ), els projectes de noves 
construccions descrits a l’Article 47.6 DL i, la reconstrucció i rehabilitació de les masies i 
cases rurals contingudes al catàleg específic d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, estan subjectes prèvia a la tramitació de la llicència urbanística municipal, al 
procediment singular establert als articles 48, 49 i 50 DL 

 
F. CONTINGUT DE LES LLICÈNCIES 
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. Es diligenciarà per part de l’Ajuntament un exemplar del 
projecte tècnic o croquis amb la descripció gràfica autèntica de les obres autoritzades. 
En el cas de les llicències de parcel·lació urbanística en qualsevol classe de sòl, el 
projecte de parcel·lació estarà integrat com a mínim pels següents documents: 
memòria justificativa de la procedència, de les dimensions de les parcel·les proposades, 
sobre la base del planejament respectiu 
plànol parcel·lari, a escala adequada, amb indicació de les parcel·les indivisibles, la 
qualificació urbanística dels lots i els terrenys destinats o reservats per a sistemes 



generals o locals. Aquest document es pot substituir quan el planejament en vigor 
incorpora el plànol parcel·lari per la còpia certificada d’aquest més les dades 
necessàries. 
Els actes d’atorgament de llicència són reglats i, per tant, subjectes al compliment de les 
normes urbanístiques d’aquest POUM , Ordenances Municipals i legislació urbanística 
vigent. 
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. 

 
G. CONDICIONS DE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES 
Les llicències s’atorgaran amb la subjecció d’allò que es disposa en aquesta normativa 
respecte a la classe de sòl i el seu destí i a les condicions d’aprofitament, edificabilitat i 
ús. 
L’atorgament de la llicència de parcel·lació ha d’incorporar una còpia certificada del 
plànol parcel·lari. 
En sòl urbà no consolidat quan l’obra o edificació requereixi 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 
preveuen els articles 43 i 44 del DL 1/2005 . 
Per tal d’autoritzar la facultat d’edificar en terrenys de sòl urbà que no tinguin la condició 
de solar d’acord amb l’article 29 DL , es pot simultanejar urbanització i l’edificació per 
facilitar i agilitar les promocions d’habitatge públic, tal com disposa l’article 41 DL i els 
articles dels reglaments que la desenvolupin. 
En sòl urbanitzable delimitat no es podran atorgar llicències de parcel·lació i d’edificació 
fins que s’hagi aprovat definitivament el corresponent pla parcial urbanístic, siguin ferms 
en via administrativa els instruments de gestió necessaris i es compleixin els requisits 
establerts als articles 44 i 45 DL 
En terrenys qualificats com a sòl no urbanitzable, l’atorgament de llicències se subjectarà 
a la regulació i procediments fixats per a cada cas en aquestes normes urbanístiques. A 
més amb caràcter general s’observaran les determinacions i directrius previstes als 
articles 47 a 51 DL 

 
H. CADUCITAT, TERMINI I PRÒRROGA DE LES LLICÈNCIES 
D’acord amb l’article 181.1 del DL 1/2005 , el termini que han de preveure les llicències 
per començar i acabar les obres són, respectivament, un i tres anys a comptar des de 
l’endemà de la data de notificació al promotor. 
Les condicions de caducitat i pròrroga de les llicències es concreten als apartats 2, 3 i 4 
de l’article 181 del DL 1/2005 
La caducitat de les llicències ha de ser declarada expressament, prèvia audiència a 
l’interessat. 

 
I. CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES 
Als efectes del que estableix l’Article 75 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels 
ens locals (o normes que el substitueixin o complementin), que per a la sol·licitud de la 
llicència, han d’acompanyar el projecte tècnic subscrit per facultatiu competent i pel 
sol·licitant i el full d’assumpció de la Direcció facultativa visats pel corresponent Col·legi 
professional, les obres d’edificació, reforma, reparació o rehabilitació que alterin 
l’estructura o l’aspecte exterior o afectin la seguretat de les construccions existents, i en 
tot cas 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 obres que afectin immobles del patrimoni historicoartístic, o que es trobin inclosos en 



el Pla especial de patrimoni o en el catàleg específic de masies i cases rurals de l’ article 
“habitatges preexistents en sòl no urbanitzable”. 
les obres d’enderrocament d’edificis existents. 
les de construcció de murs de contenció 
les obres de moviments de terres 
les d’urbanització que no configurin un projecte d’urbanització. 
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 
l’execució o modificació d’obertures que afectin a elements estructurals. 
El llistat anterior no té caràcter exhaustiu, i per tant s’hi consideren incloses per analogia 
les actuacions que siguin similars en quant a entitat tècnica, naturalesa econòmica i 
transcendència urbanística i en general, totes aquelles que exigeixin la direcció d’un 
facultatiu titulat superior. 
En el supòsit d’obres de reforma, cal adjuntar, a més, plànols explicatius de l’estat actual 
de l’edificació i fotografies que mostrin des de diferents perspectives l’estat actual de 
l’element o edifici, així com la seva integració i relació amb l’entorn. 
Als efectes de l’article 96 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per a 
la sol·licituds de llicència de les obres que no estan contemplades en l’apartat anterior, 
caldrà adjuntar una descripció escrita de les obres indicant la seva extensió, situació i 
pressupost. 
Per a les obres que es relacionen a continuació amb la corresponent sol·licitud cal 
adjuntar la següent documentació complementària: una memòria i pressupost detallats i 
a més, quan s’indica amb la lletra D, l’acceptació de la Direcció facultativa visada pel 
corresponent Col·legi Professional i quan s’indica amb la lletra P, plànols signats i visats 
per facultatiu competent: 
Construcció, reparació o supressió de guals a la voravia. 
Ocupació provisional de l’espai públic per a la construcció no emparada en llicència 
d’obres majors. 
Construcció de barraques i quioscs per a exposició i venda (P i D) 
Col·locació d’anuncis i rètols, excepte els situats a la coberta de l’edificació subjectes a 
llicència d’obres majors (P) 
Col·locació de marquesines per a comerços (P i D) 
Instal·lació de barreres i tanques de protecció de les obres (D) 
Construcció de ponts, bastides i similars (D) 
Execució de cates, pous i sondejos d’exploració quan encara no s’ha atorgat llicència 
d’obres(D) 
Estintolament de façanes (D) 
Treballs d’anivellament de terrenys que no alterin més d’un metre les cotes naturals i no 
afectin les mesures de les alçàries reguladores de l’edificació (P i D) 
Obres interiors i instal·lacions en locals no destinats a habitatges, sense modificació 
estructural que millorin les condicions d’higiene i estètica(D) 
Reparació de cobertes i terrats (D) 
Reparació, pintura i estucat de façanes no incloses en catàlegs d’interès historicoartístic 
(D) 
Construcció, reparació o substitució de canonades d’instal·lacions (D) 
Construcció de pous i foses sèptiques (P i D) 
Modificació de balcons, lleixes o elements sortints (P i D) 
Execució o modificació d’obertures que no afectin a elements estructurals (D) 
Formació de cambres de bany en locals comercials, oficines i magatzems 
Col·locació d’elements mecànics de les instal·lacions en terrasses o terrats (D) 
Reposició d’elements alterats per accident o deteriorament de façanes (D) 
Coberts lleugers oberts o tancats lateralment per envans de superfície menor de 30 m² i 
d’alçària inferior a 4 metres (P i D) i dins d’edificis no inclosos en el catàleg d’interès 
historicoartístic 
Construcció o enderroc de coberts provisionals d’una planta, de superfície inferior a 30 



m² i d’alçària inferior a 4 metres (P i D) 
Construcció de tanques o barreres definitives (P) 
Treballs d’anivellament a l’entorn de l’edifici construït amb variacions menors de +- 1,50 
metres respecte el terreny natural en qualsevol punt (D) 
Col·locació de veles, portes, reixes i persianes en obertures per tal de garantir 
l’adequació cromàtica a l’entorn. 

 
J. SEGUIMENT DE LES OBRES 
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 d’assenyalada en l’esmentada acta. 
Aquest assenyalament s’efectuarà prèvia sol·licitud de l’interessat. 
Així mateix, l’interessat comunicarà a l’Ajuntament els moments en què l’obra sobrepassi 
la rasant del carrer i en què assoleixi l’alçària autoritzada a l’objecte que els serveis 
tècnics municipals efectuïn les oportunes comprovacions, de les quals s’estendrà la 
corresponent acta. 
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 danys i perjudicis 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. 
Si la comprovació resulta positiva l’Ajuntament atorgarà la llicència de primera ocupació 
de l’edificació. 

 
K. ESTABLIMENT DE TERMINIS PER A EDIFICAR 
Els propietaris hauran d’emprendre l’edificació en els terminis i termes establerts als 
articles 167 i 168 del DL 1/2005. En cas d’incompliment, l’Ajuntament podrà iniciar el 
procediment d’alienació forçosa de propietats establert als articles 171 i 172 del mateix 
text legal, amb l’objectiu de incentivar el sector de la construcció i evitar la retenció 
especulativa de solars. 
Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament, que compti amb PAUM vigent, podrà constituir el 
Registre Municipal de Solars, seguint els tràmits previstos per la legislació vigent. 
J. Infraccions urbanístiques 
Els actes d’edificació i ús del sòl, sense llicència o sense ajustar-se a les seves 
condicions, legalment tipificats com infracció urbanística pel Títol VII del DL 1/2005, 
comportaran les actuacions de protecció de la legalitat urbanística, disciplinàries i 
sancionadores establertes als articles 197 i següents del mateix text legal i 
desenvolupades pels seus reglaments no derogats pel Decret 166/2002, d’11 de juny, 
pel qual s’aprova la taula de vigència de les disposicions afectades per la Llei 2/2002, de 
14 de març, d’Urbanisme. 

 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 3: ORDENANÇA DE REGULACIÓ DE LA INCIDÈNCIA DE LES 
ACTIVITATS SOBRE 
 
L’ENTORN I EL MEDI AMBIENT 



 
L. SOROLL I VIBRACIONS 
1.1 Definicions 
S’entén per contaminació acústica la presència de sorolls, sigui quin sigui l’origen de la 
seva emissió, que suposi molèsties, riscos o perjudicis per a les persones i el 
desenvolupament de les seves activitats quotidianes, o que causi danys al medi ambient. 
Als efectes d’aquesta Ordenança, s’utilitzaran les definicions acústiques, notacions i 
unitats que figuren a la “Norma Bàsica de l’Edificació NBE-CA-81, sobre condicions 
acústiques en els edificis”, aprovada pel Reial Decret 1909/81, del 24 de juliol, o les 
normes que en el futur la modifiquin o substitueixen, com la Llei de protecció contra la 
contaminació acústica aprovada recentment pel Parlament de Catalunya. 
Per a la correcta utilització dels termes acústics no inclosos a l’esmentada norma, es 
recorrerà al significat que apareix en les normes UNE i, si no, a les normes ISO. 
Quant a regulació de sorolls i vibracions en l’àmbit del municipi, sens perjudici d’altres 
actuacions municipals en aquest àmbit, es recomana d’incorporar, amb caràcter general 
a les ordenances aplicables a tot el municipi “l’Ordenança municipal tipus, reguladora 
dels sorolls i les vibracions” aprovada per resolució del Conseller de medi Ambient de 
data 30 d’octubre de 1995 (DOGC núm. 2126, de 10 de novembre de 1995). 
Segons la recent aprovada Llei de protecció contra la contaminació acústica, mitjançant 
la qual els ajuntaments disposaran d’un marc legislatiu per afrontar el tema de la 
contaminació acústica, cal establir la capacitat acústica en el territori municipal i prendre 
mesures en les zones on es superin els màxims. 
Els projectes d’activitats que s’han de sotmetre al procediment establert en la Llei 3/1998, 
de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, consideren el 
soroll un element que cal avaluar per assolir l’autorització o llicència ambiental 
corresponent. 
Per a les infraestructures i activitats no sotmeses a la Llei d’intervenció integral de 
l’Administració ambiental, les declaracions d’impacte ambiental estableixen valors límit 
de nivell de soroll que no poden sobrepassar. 
En un termini de quatre anys caldrà introduir el vector soroll en la planificació del territori 
mitjançant el mapa de capacitat acústica. L’ajuntament haurà d’aprovar el cadastre de 
soroll, en el termini màxim de 6 anys, a comptar des de la data d’entrada en vigor de la 
Llei de protecció contra la contaminació acústica i donar-ne trasllat al Departament de 
Medi Ambient. 
Serà l’ajuntament l’encarregat de realitzar la inspecció i control de la contaminació 
acústica de: 
Activitats de lleure i recreatives 
Vies urbanes 
Comportaments cívics 
Circulació de vehicles a motor 
Aires condicionats 
1.2 Nivells sonors 
Els nivells sonors calculats en projectes i les lectures o registres realitzats mitjançant 
equips d’amidament s’expressaran en dBA. (decibels escala de ponderació A). 
Nivell sonor exterior 
És el nivell sonor procedent d’una activitat (font emissora) i mesurat a l’exterior, del lloc 
de la recepció. Quan el punt de recepció estigui situat en un edifici, el micròfon de l’equip 
de mesura es col·locarà a una distància de 0,5 a 1 m de la façana, murs exteriors de 
patis d’illa o de patis de llums de l’edifici receptor. Si el punt de recepció està situat en la 
via pública o espais públics el micròfon es col·locarà a 10 m dels límits de la propietat de 
l’establiment o activitat emissora, i a 1,5 m d’alçària sobre el sòl. 
Nivell sonor interior 
És el nivell sonor procedent d’una activitat (font emissora) mesurat en l’interior de l’edifici 
receptor. El micròfon de l’equip de mesura es col·locarà en el centre de l’habitació i a una 
distància no inferior a 1 m de les parets i a una alçària de 1,5 m. El mesurament 
s’efectuarà amb les finestres i els balcons tancats. 



El nivell sonor interior només s’utilitzarà com a indicador del grau de molèstia per soroll 
en un edifici quan es presumeixi que el soroll es transmet des del local emissor per 
l’estructura i no per via aèria de façana, finestres o balcons, i en aquest cas el criteri a 
aplicar serà el del nivell sonor exterior. 
1.3 Projecte acústic 
S’exigirà un projecte acústic a totes les activitats contigües a habitatges (situacions 
relatives 0, 1, 2, 3 i 6), i que funcionin, totalment o parcialment, en horari nocturn. 
S’exigirà igualment projecte acústic a les activitats situades en contigüitat amb usos 
educatius o sanitari-assistencials. 
Els serveis tècnics municipals podran exigir la presentació de projecte acústic a aquelles 
activitats que, malgrat que funcionin exclusivament en horari diürn, es realitzin en 
contigüitat amb l’habitatge i presentin especial problemàtica pel que fa als sorolls i les 
vibracions. 
1.4 Nivells màxims 
Els nivells màxims de soroll expressats en dB (A) que es poden percebre a la zona 
receptora deguts al funcionament d’una activitat s’ajustaran als valors assenyalats a les 
taules següents: 
Els nivells màxims de soroll assenyalats a la taula anterior admetran una tolerància de 
3dB(A) a les zones M i I. 
Tota activitat considerada com a ús de restauració, recreatiu, industrial i magatzem, 
situada en zones “H” i “M” i en contigüitat amb els usos d’habitatge, educatiu i sanitàriassistencial, 
tindrà un aïllament acústic en dB(A) que vindrà donat per l’expressió (Lp- 
25). En qualsevol cas, haurà d’assegurar que a la zona receptora es mantindran els 
valors de la taula de l’apartat 1. 
 

 

 
 
1.5 Regulació de les vibracions 
Els nivells de vibracions màxims admissibles en el local receptor, expressats en dB, 
s’ajustaran als valors que es fixen a continuació: 
Per tal d’evitar la transmissió de vibracions i sorolls a través de l’estructura, en activitats 
situades en contigüitat amb l’ús d’habitatge, educatiu i sanitàri-assistencial, s’adoptaran 
les següents mesures preventives: 

 
 
 
 
 
Totes les màquines aniran dotades d’elements esmorteïdors de vibracions o es muntaran 
sobre brancades apropiades per esmorteir les vibracions. 



Les màquines s’instal·laran separades de les parets mitgeres i en cap cas no podran 
tenir suport en parets, ni en pilars, ni en sostres, llevat, en aquest últim cas, de petites 
unitats auxiliars d’aire condicionat o de ventilació, sempre que la suspensió es faci 
mitjançant la instal·lació d’esmorteïdors de baixa freqüència. 
Les connexions de ventiladors centrífugs, compressors, bombes i en general d’equips de 
transport de fluids als conductes de distribució i canonades s’executaran sempre 
mitjançant acoblaments elàstics. 
Els elements de suport de conductes i les canonades de distribució de fluids es 
muntaran, particularment en els primers trams, amb elements elàstics, per tal d’evitar la 
transmissió de vibracions a través de l’estructura de l’edifici. 
En travessar parets, els conductes i canonades ho faran sense encast i amb muntatge 
elàstic de provada eficàcia. 
No s’admetrà la instal·lació de conductes o canonades propis de l’activitat en els falsos 
sostres d’aïllament acústic o entre els elements d’una doble paret. Tampoc no s’admetrà 
la utilització d’aquestes cambres acústiques com a “plenums” d’impulsió o retorn d’aire 
condicionat. 
 
1.6 Horaris 
A efectes d’aplicació dels nivells màxims admissibles, es consideren horaris diürn i 
nocturn els que s’indiquen a la taula següent: 

 

 
 
1.7 Mesures complementàries 
L’ajuntament ha d’atendre els requeriments de prevenció, correcció i millora dels nivells 
d’avaluació mitjançant les actuacions següents: 
Apantallaments acústics 
Pavimentació de les vies de circulació urbana amb materials absorbents 
Equipaments urbans de baixa emissió sonora 
Gestió del trànsit 

 
M. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
1.1 Definicions 
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. 
Els règims de prevenció i control als quals estaran sotmeses les activitats a implantar 
seran, segons s’escaigui, els previstos en la llei 3/98, de 27 de febrer, de la intervenció 
integral de l’administració ambiental i, en el seu cas, per allò que determini la normativa 
sectorial en matèria de protecció de l’ambient atmosfèric. 
Normativa sectorial: 
Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei de protecció de l’ambient atmosfèric. 
Llei 7/1998, de 5 de juny, de modificació de la Llei de protecció de l’ambient atmosfèric. 
1.2 Classificació de les activitats en funció de la contaminació atmosfèrica 
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’immissió de 
contaminants a l’atmosfera. 
Grup C: Activitats contaminadores de l’atmosfera que hauran de mantenir en tot moment 
els nivells d’immissió 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’immissió de 
contaminants estan per sota dels nivells màxims admissibles. 
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. 
1.3 Emissions a l’atmosfera 
Els nivells màxims d’emissió de contaminants 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. 
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. 
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 al 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. 
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. 
Per aquells contaminants que no tinguin fixat legalment el límit d’emissió regiran els 
nivells que es determinin, en el seu cas, en la autorització o llicència ambiental per a 
l’exercici de l’activitat. Aquestes activitats resten sotmeses igualment, si escau, a 
l’obligació d’instal·lar els sensors automàtics necessaris i permetin dur a terme les 
mesures d’autocontrol que s’assenyalin en l’esmentada llicència. 
1.4 Alçada de xemeneies 
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. 

N. AIGÜES RESIDUALS 
1.1 Usos de l’aigua 
Usos domèstics de l’aigua: els usos particulars que es corresponen amb l’ús de l’aigua 
per a sanitaris, per a dutxes, per a cuina i menjador, per a rentades de roba i de 
vaixelles, per a neteges, regs de parcs i jardins, refrigeració i condicionaments 



domiciliaris sense activitat industrial, i amb d’altres usos de l’aigua que es puguin 
considerar consums inherents o propis de l’activitat humana no industrial, ni comercial, ni 
agrícola, ni ramadera. 
Usos agrícoles i assimilables de l’aigua: els corresponents a activitats incloses en els 
grups 01.1, 01.3, 01.4 i la divisió 0.2 de la secció A de la Classificació catalana 
d’activitats econòmiques (CCAE-93), aprovada pel Decret 97/1995, de 21 de febrer. 
Usos ramaders i assimilables de l’aigua: els corresponents a activitats incloses en els 
grups 01.2 i 01.5 de la secció A de la CCAE-93. 
Usos industrials i assimilables de l’aigua: els corresponents a activitats incloses en la 
divisió 05.02 de la secció B i les seccions C, D i E de la CCAE-93. Es consideren usos 
assimilables als industrials els corresponents a la resta d’activitats econòmiques, sempre 
que no estiguin inclosos en els punts 1, 2 o 3 d’aquest apartat. 
1.2 Classificació dels abocaments 
Segons el Decret 83/1996, sobre regularització d’abocaments d’aigües residuals, 
aquests es classifiquen en funció de la seva situació administrativa i del medi receptor: 
1 Abocaments a llera pública 
Autoritzats conforme a les disposicions de la Llei d’aigües, amb instal·lacions acabades i 
en funcionament, respectant els límits imposats. 
Autoritzats sense que respectin els límits de la resolució, o autoritzats amb anterioritat a 
la Llei d’aigües 
Amb autorització provisional conforme a les normes de l’Ordre del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de 19 de febrer de 1987, havent finalitzat les 
actuacions previstes i amb compliment dels límits imposats, o quan encara disposin de 
termini per a dur-les a terme. 
Amb autorització provisional, una vegada exhaurit el termini d’actuacions previst i sense 
complir els límits de la resolució. 
No autoritzats. 
1.3 Abocaments exclosos 
Resten exclosos de l’aplicació els abocaments municipals en tant no s’incorporin a les 
previsions del Pla de Sanejament de Catalunya, i els abocaments al medi receptor 
d’aigües residuals de tipus sanitari o assimilable quin volum no sobrepassi els 6.000 
m³/any ni els 20 m³/dia, sempre que no puguin provocar afeccions significatives en zones 
sensibles. No obstant, l’exclusió no s’aplica als abocaments municipals d’aigües 
residuals industrials que no compleixin les ordenances locals d’abocaments. 
1.4 Abocaments municipals 
Resten autoritzats els abocaments municipals de tipus domèstic o de naturalesa 
assimilable a domèstic, inclosos en les previsions del Pla de Sanejament de Catalunya. 
L’Agència Catalana de l’Aigua, prèvia audiència a les Administracions actuants 
encarregades de l’explotació i manteniment de les instal·lacions de depuració d’aigües 
residuals, les condicions i límits a què resten sotmesos els abocaments. 
1.5 Competències 
Corresponen als ens locals, d’acord amb la legislació de règim local, amb la de sanitat i 
amb les previsions d’aquesta Llei, les competències relatives als àmbits següents: 
L’abastament d’aigua potable. 
El clavegueram i el tractament d’aigües residuals. 
El control sanitari de les aigües residuals. 
L’exercici de les funcions que aquesta Llei els atribueix. 
La resta correspon a l’administració competent 
1.6 Condicions dels abocaments 
Els abocaments d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram municipal han de complir 
les disposicions que, respecte d’instal·lacions de pretractament i depuració en origen – 
que haurà de permetre d’assolir els paràmetres d’abocament de la xarxa de clavegueram 
(vectors de contaminació i cabals) -, llicència d’abocament, llicència de connexió, etc., 
que resultin de les normes de gestió de l’estació depuradora corresponent i siguin fixats 
per l’Agència Catalana de l’Aigua, per ordenança municipal o per l’organisme al càrrec 
d’aquesta gestió. 



Amb caràcter general (per a tot l’àmbit del municipi) quan no sigui possible la connexió 
amb la xarxa general de clavegueram i, per tant, amb el sistema de tractament 
corresponent, s’haurà de comptar amb sistemes de tractament autònoms per als quals 
serà necessària la preceptiva autorització d’abocament de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
Resta prohibit qualsevol abocament a la llera pública sense l’autorització esmentada i, en 
qualsevol cas, compliran les disposicions de la Llei 6/1999, de 12 de Juliol, d’ordenació, 
gestió i tributació de l’aigua, o les normes que la substitueixin o complementin. 
1.7 Recomanacions 
Caldrà assumir l’aplicació de diverses estratègies per tal de reduir el consum d’aigua per 
al reg dels espais verds, com la selecció acurada de les espècies arbòries, 
l’automatització del reg i l’aprofitament de les aigües freàtiques del subsòl. 
Millorar la qualitat ambiental dels nous habitatges, fomentant sistemes d’estalvi, 
reutilització i gestió de l’aigua. 

 
O. RESIDUS 
1.1 Definicions 
Els residus es classifiquen en tres categories: 
– Residus especials. És residu especial tot residu comprès en l’àmbit d’aplicació de la 
Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 
– Residus no especials. És residu no especial tot residu que no és classificat com a 
especial o com a inert. 
– Residus inerts. És residu inert el 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. 
1.2 Tractament de residus 
Els residus s’han de gestionar obligatòriament d’acord amb les determinacions 
establertes en el Catàleg de Residus de Catalunya. El Catàleg de residus de Catalunya 
regula com a formes de gestió dels residus les activitats de valorització, tractament i 
disposició del rebuig. 
Per a la gestió dels residus per als quals no hi hagi instal·lacions autoritzades per fer els 
tractaments que resulten de l’aplicació del Catàleg, els productors o posseïdors 
d’aquests residus podran proposar formes de gestió alternatives que podran ser 
excepcionalment autoritzades per la Junta de Residus, sempre que se’n garanteixi una 
gestió ambientalment correcta. 
Els productors de residus estan obligats a complir allò que estableix la normativa vigent 
que a continuació es relaciona: 
1.3 Normativa General 
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya; modificat pel Decret 92/1999, de 6 
d’abril i per la Resolució de 27 d’octubre de 1999. Llei 10/1998, de residus 
1.4 Residus industrials 
Llei 6/1983, de 7 d’abril, sobre residus industrials. 
Decret 142/1984, d’11 d’abril, sobre desplegament parcial de la Llei 6/1983, sobre 
residus industrials; modificacions establertes al Decret 158/1994. Decret Legislatiu 
2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents en 
matèria de residus industrials. 
1.5 Residus sanitaris 
Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 
1.6 Enderrocs i residus de la construcció 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció; mitjançant el qual cal condicionar expressament l’obtenció de la llicència 
municipal per a l’enderrocament de construccions. 
Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció; mitjançant el qual l’ajuntament 
ha d’atorgar una llicència ambiental de les instal·lacions de tractament i/o disposició 
d’enderrocs i altres residus de la construcció, previ informe vinculant de l’administració de 



la Generalitat o el Consell Comarcal, per ajustar-se a les noves exigències de la 
normativa ambiental. L’ens local ha de tenir coneixement en tot moment de la correcta 
gestió i destinació d’aquests residus. 
Resulta d’especial interès l’aprovació d’una ordenança municipal que reguli la gestió 
d’aquests tipus de residus per tal de donar compliment a la normativa esmentada. 
Programes 
Programa de gestió intracentre de residus sanitaris Programa general de residus de 
Catalunya Programa de gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya Programa de 
gestió dels residus d’envasos de Catalunya. Programa de Gestió de Residus de la 
Construcció a Catalunya (PROGROC) per al període 2001-2006. 
1.7 Recomanacions 
La correcta gestió dels residus de la construcció i la utilització de materials ecològics i 
reciclats o reutilitzats en l’edificació, són conceptes claus a tenir en compte per garantir 
una construcció sostenible. 

 
P. EXTRACCIONS D’ÀRIDS, TERRES, MINERALS 
1.1 Extraccions de materials en les zones de domini públic 
Les extraccions de materials en tota la zona de domini públic, resten sotmeses a 
l’obtenció de l’oportuna concessió per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, tràmit que 
haurà d’incloure l’informe preceptiu i vinculant del Departament de Medi Ambient d’acord 
amb l’article 2.1 lletra e) del Decret 67/1991, de 8 d’abril pel qual s’assignen 
competències i funcions al Departament de Medi Ambient. 
1.2 Activitats extractives 
Cal concretar, respecte d’aquest tipus d’activitats, que la concessió de llicència 
municipal, la qual s’haurà de tramitar segons el sistema d’intervenció administrativa 
establert per la Llei 3/1998, de 3 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental i estarà condicionada a l’obtenció de l’autorització, permís o concessió minera 
que l’activitat extractiva de què es tracti requereixi. 
En aquest darrer tràmit, en aplicació de les determinacions de la Llei 12/81, de 24 de 
desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de protecció dels espais naturals 
afectats per activitats extractives i Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre normes de 
protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives, s’haurà d’incloure el 
programa de restauració que haurà de comptar amb l’informe preceptiu del Departament 
de Medi Ambient. 

 
Q. OLORS 
1.1 Definicions 
S’entén per matèria olorosa qualsevol substància o barreja de substàncies presents en 
l’aire i perceptibles pel sentit de l’olfacte. 
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. 
1.2 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. 
1.3 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. 
Radiacions electromagnètiques 
1.4 Classificació i definicions 
– Les radiacions electromagnètiques es classifiquen en dos grups: 
 

R. RADIACIONS NO IONITZANTS. 
Són radiacions no ionitzants aquelles que s’emeten amb una freqüència compresa entre 



0 i 3000 Thz. En aquest grup es troben les radiacions següents: sub-ràdio, freqüències, 
ràdio freqüències, microones, infraroig, llum visible i ultraviolada no ionitzant. 
Radiacions ionitzants. 
Són radiacions ionitzants aquelles que s’emeten amb freqüència superior a 3 Phz. En 
aquest grup es troben les radiacions següents: ultraviolades ionitzants, raigs X, raigs 
gamma, raigs còsmics. 
– S’entén per instal·lacions radioactives 
Les instal·lacions de qualsevol classe que continguin una font de radiació ionitzant. 
Els aparells productors de radiacions ionitzants 
Els locals, els laboratoris. les fàbriques i les instal·lacions on es produeixin, manipulin o 
emmagatzemin matèries radioactives. 
– No tindran la consideració d’instal·lacions radioactives, d’acord amb el que estableix 
el Decret 2865/72: 
Els aparells generadors de radiacions que s’utilitzin amb finalitats mèdiques, que es 
regiran per allò que indica el reial Decret 1891/91, o les normes que el substitueixin o 
complementin. 
Les instal·lacions que produeixin o on es manipulin o emmagatzemin materials 
radioactius, tals que els núclids emissors tinguin una activitat total de valor inferior a 
l’establert a l’apèndix del Decret 2869/72, o les normes que el substitueixin o 
complementin. 
Les instal·lacions que, encara no continguin materials radioactius amb activitats superiors 
a les indicades al paràgraf anterior, reuneixin les condicions següents: 
Que el material radioactiu estigui protegit contra tot contacte o fuita. 
Que en tot punt accessible i a 0,1 metres de la superfície de l’aparell, la dosi no 
sobrepassi 0,1 mrem. per hora, o bé que el fluix de partícules beta o neutrons no sigui 
superior al que produiria una dosi equivalent a la distància dita anteriorment. 
Que aquests aparells siguin d’un tipus homologat prèviament pel Ministeri d’Indústria. 
Instal·lacions en què s’utilitzen materials radioactius de concentració inferior a 0,002 uc/g 
o materials radioactius sòlids de concentració inferior a 0,01 uc/g. 
Equips en què els electrons s’accelerin a una energia no superior a 5 KeV. 
– Les instal·lacions radioactives es classifiquen en les tres categories següents: 
Primera categoria: 
Les fàbriques de producció d’urani, tori i els seus compostos. 
Les fàbriques de producció d’elements combustibles d’urani natural. 
Les instal·lacions industrials d’irradiació .b) Segona categoria: 
Les instal·lacions on es manipulen o emmagatzemen núclids radioactius, l’activitat total 
de les quals correspongui als valors que per aquesta categoria específica l’apèndix del 
Decret 2869/72. 
Les instal·lacions que utilitzen aparells de raig X que puguin funcionar amb una tensió de 
pic superior a 200 kW. 
Els acceleradors de partícules i les instal·lacions on s’utilitzen fonts de neutrons. c) 
Tercera categoria: 
Les instal·lacions on es manipulen o emmagatzemen núclids radioactius, l’activitat total 
de les quals correspongui als valors que per aquesta categoria específica l’apèndix del 
Decret 2869/72. 
Les instal·lacions que utilitzen aparells generadors de Raig X, la tensió de pic de les 
quals sigui inferior a 200 kW. 
1.1 Regulació de les activitats en funció de les radiacions electromagnètiques 
No es permet la instal·lació d’activitats que produeixin radiacions no ionitzants que afectin 
el funcionament d’altres instal·lacions alienes a l’activitat. 
No es permet la instal·lació d’activitats amb equips que produeixin radiacions ionitzants, 
classificades de primera categoria segons l’apartat anterior. 
1.2 Control i autorització d’instal·lacions radioactives 
Les instal·lacions radioactives, tant si són per finalitats mèdiques com industrials, estan 
sotmeses al control i l’autorització del Departament d’Indústria de la Generalitat de 
Catalunya. 



Les autoritzacions a que estan sotmeses les instal·lacions radioactives són les següents: 
De primera categoria, autorització prèvia, autorització de construcció i autorització de 
posada en marxa. 
De segona categoria: autorització de construcció i autorització de posada en marxa. 
De tercera categoria: autorització de posada en marxa. 
La utilització d’equips i instal·lacions de Raig X amb finalitat de diagnòstic mèdic hauran 
de complir la següent normativa específica: 
Les instal·lacions de Raig X aplicades al diagnòstic mèdic d’éssers humans o animals es 
regiran per allò que estableix el Reial Decret 1891/91 o les normes que en el futur el 
modifiquin o substitueixin. 
Les instal·lacions constituïdes per acceleradors de partícules, equips de Raig X utilitzats 
per teràpia i altres equips generadors de radiacions mèdiques, no inclosos en el paràgraf 
anterior, es regiran per allò que estableix el Decret 2869/72. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. RISC D’INCENDI 
1.1 Regulació de les activitats en funció del risc d’incendi 
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). 
1.2 Definicions i unitats 
Aquest capítol adopta les definicions notacions i unitats que figuren en 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. 
1.3 Classificació de les activitats en funció del risc d’incendi 
Per a la classificació de les activitats en funció del risc d’incendi s’utilitzarà com a 
paràmetre definidor la càrrega tèrmica ponderada d’acord amb la taula següent: 
 

 
 
 
 

Les activitats instal·lades en situació 2, 3 no podran emmagatzemar ni utilitzar 
combustibles sòlids, líquids ni gasosos, a excepció d’aquells que s’utilitzen per a la 
calefacció del local. La instal·lació dels combustibles esmentats haurà de complir en tot 
moment amb la normativa que els sigui d’aplicació. 
1.4 Prevenció i protecció contra incendis 
La determinació de les condicions de protecció contra incendis es realitzarà d’acord amb 
la NBE-CPI-96 o les normes que la substitueixin o complementin, en aquelles activitats 
que no sigui d’aplicació la NBE-CPI-96 s’aplicarà la normativa sectorial específica. 

 
 
T. RISC D’EXPLOSIÓ 
1.1 Definicions 
Es consideren activitats amb risc d’explosió les que compleixen alguna de les següents 
característiques: 



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, assecatge, etc.) 
Processos a pressió diferent a l’atmosfèrica. 
Activitats que utilitzen explosius industrials. 
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). 
1.2 Regulació de les activitats en funció dels 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. 
1.3 Ordenances complementàries 
En el marc del Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les 
instal·lacions de telefonia mòbil i d’altres instal·lacions de radiocomunicació, l’Ajuntament 
redactarà unes ordenances específiques al respecte, que estableixin, entre altres, els 
possibles emplaçaments i concentració d’aquests tipus d’instal·lacions. 
En el marc de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a 
la protecció del medi nocturn, l’Ajuntamnet redactarà unes ordenances específiques 
relatives a la prevenció de la contaminació lumínica. 
 
 

ANNEX 4: ORDENANÇA D’APARCAMENT 
 
U. 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. 
1.1 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 comercial de superfície de venda total superior a 400 m²: 



 
 
Així mateix, d’acord amb el que disposa l’ordre de 26 de setembre de 1997, sobre 
tipologia dels establiments comercials, en la fase de planejament urbanístic, la dotació 
d’aparcament prevista per als grans establiments comercials ha de ser, com a mínim, de 
dues places per cada 100 m² edificats. 
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. 
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. 
1.2 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. 
1.3 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 del Pla General 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. 



1.4 Superfície de la plaça 
1. Cada plaça de garatge-aparcament disposarà d’un espai configurat per un mínim de 
dos metres i cinquanta centímetres per cinc metres (2,50x5 m) i amb una altura lliure 
mínima de dos metres i vint 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). 
1.5 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. 
1.6 Activitat industrial 
1. D’acord amb les normes urbanístiques del Pla, els aparcaments i garatgesaparcaments 
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. 
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. 
1.7 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. 
1.8 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. 
1.9 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. 
1.10 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. 
1.11 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 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del codi 
d’accessibilitat. 
1.12 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. 
1.13 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. 



1.14 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. 
1.15 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. 
1.16 Prevenció d’incendis 
En matèria de prevenció d’incendis s’aplicarà allò que disposa l’apartat corresponent. 
1.17 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. 
Quan la ventilació sigui forçada haurà d’assegurar una renovació mínima d’aire de 15 
m³/hora per metre quadrat de superfície. 

 
U.2 CÀRREGA I DESCÀRREGA 
2.1 Obligació de disposar de zona de càrrega i descàrrega 
Han de disposar d’una zona de càrrega i descàrrega de mercaderies els usos que es 
relacionen a continuació: 
Comerç de superfície total superior a 400 m². 
Comerç de mitjana i gran superfície. 
Indústria sotmesa al règim d’intervenció de llicència ambiental o superior. 
Magatzem de superfície superior a 200 m². 
2.2 Condicions de la càrrega i descàrrega 
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. 
La zona de càrrega i descàrrega tindrà un accés exclusiu i independent del de personal 
fins a la línia de façana. 
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. 
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. 



ANNEX 5: EDIFICIS RUÏNOSOS I ENDERROCS 
2.3 Ordres d’execució 
Els deures legals d’ús, conservació i rehabilitació dels propietaris de tota classe de 
terrenys, construccions i instal·lacions es concreten a l’article 189 DL. Aquests deures 
inclouen la conservació i rehabilitació de les condicions objectives d’habitabilitat dels 
habitatges. 
El mateix precepte habilita l’administració en cas d’incompliment de les ordres d’execució 
de les obres necessàries per a conservar les esmentades condicions a incloure la finca 
en el Registre Municipal de Solars. 
2.4 Declaració d’estat ruïnós 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 pels seus ocupants, s’ajustarà a allò que disposa l’article 190 DL 
2.5 Expedient 
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. 
Els Serveis tècnics i la Policia municipal estan especialment obligats a donar part de 
qualsevol construcció que estimin ruïnosa. 
2.6 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 confrontades 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 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. 
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. 
2.7 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, amb allò que 
li sigui d’aplicació. 



2.8 Ruïna imminent i desperfectes reparables 
La construcció es troba en un estat tal que permet apreciar anticipadament i 
fonamentada una qualificació de ruïna imminent, amb risc greu per els ocupants, se’ls 
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 interès públic. 
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. 
2.9 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. 
2.10 Enderrocs d’edificis 
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. 
Abans de procedir a l’enderroc de l’edifici, especialment si és ruïnós i les finques 
colindants no tenen un estat perfecte de solidesa, es col·locarà estintolaments i 
estampidors per evitar que els edificis colindants perdin solidesa. La despesa anirà a 
càrrec del propietari de la casa que s’hagi d’enderrocar. 
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 anomenin 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. 
2.11 Runes 
Les runes no es llençaran des de dalt, sinó que, es farà ús de tremuges 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. 

 


