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PREÀMBUL

L’article 8.1 a) del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per
DecretLegislatiu2/2003,de28d’abril,reconeixla potestatreglamentàriadelsenslocals. Així
mateix, l’article 55.1 a) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret179/1995,de13dejuny,preveuenquelescorporacionsmunicipalsestanfacultadesper
intervenirenl’activitatdelsciutadansmitjançantl’aprovaciód’ordenances.
L’article187delDecretlegislatiu1/2010,de3d’agost,pelquals’aprovaelTextrefósdelaLlei
d’urbanisme,modificatparcialmentperlaLlei3/2012,del22defebreriperlaLlei16/2015,de
21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i
delsgovernslocalsdeCatalunyaid’impulsdel’activitateconòmica,estableixelsactessubjectes
a llicència urbanística. Com a novetat també de la Llei 16/2015, s’afegeix l’article 187 bis pel
quals’amplienelsactessubjectesacomunicacióprèviaprevistosfinselmoment.

L’entradaenvigordelaLlei16/2015,itenintencomptequelasevadisposiciófinalprimeraque
estableixl’obligatorietatd’adequarlesdisposicionsdecaràcterlegalireglamentariques’oposin
al què estableix la llei en el termini d’un any, comporta que s’hagi de revisar l’Ordenança
reguladoradelsexpedientsurbanístics,OMREU,(BOP06.05.2013).L’article22del’esmentada
llei modifica el text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3
d’agost,iafegeixunapartatel8al’article9deltextrefósdelaLleid’urbanisme,ambeltext
següent: “8. El planejament urbanístic i les ordenances sobre edificació i ús del sòl no poden
establircondicionantsenelsusosdelsòlquecomportinrestriccionsal’accésoal’exercicideles
activitatseconòmiquesquevulnerinelsprincipisirequisitsestablertsperlaDirectivadeserveis.
Per reglament s’han de regular les raons imperioses d’interès general que, d’acord amb la
mateixa Directiva de serveis, permetin exceptuarͲne l’aplicació. Aquestes restriccions s’han
d’ajustar als principis de necessitat, proporcionalitat i noͲdiscriminació i quedar pertinentment
justificadaenlamemòriadelplaenponderacióamblarestad’interessosgeneralsconsiderats
enelplanejament.”

Enconseqüència,modifical’article187deltextrefósdelaLleid’urbanisme,enelquèestableix
quinessonlesobressubjectesallicènciaiquinesacomunicació.Pertant,aquestaOrdenança
s’adaptaalcontingutd’aquestpreceptetantenrelacióambelseumandat,comtambéalsseus
principis.

Almargedelcontingutd’aquestallei,idesdel’entradaenvigordel’OMREU,s’hansucceïtuna
sèrie de disposicions normatives amb plena incidència en el text que es revisa, com el Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
públicaibongovernielReialdecretlegislatiu7/2015,de30d'octubre,pelquals'aprovaelText
refósdelaLleidesòlirehabilitacióurbana.

D’acordambelcontingutd’aquestesdisposicionsdecaràctergeneral,ienelmarcdelsprincipis
generalsdebonafe,confiançalegítima,proximitat,imparcialitat,proporcionalitat,simplificació
i racionalitat administrativa i transparència i accessibilitat que regeixen les administracions
públiques,aquestAjuntamenthadeplasmaraquestesnovetatsirevisarOrdenançaactual.

Aquestaordenançatéperobjectel’establimentdelsprincipisielscriterisquehandeseguirels
ciutadansilesempresesperagilitzarisimplificarl’activitatadministrativaiferefectiueldretde
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la ciutadania, les empreses i els professionals d’accedir a l’exercici de l’activitat econòmica
d’unamaneraàgilieficient.
Enconcretesregulaelprocedimentperalatramitaciódelsexpedientsd’obresmajors,d’obres
menors i l’actuació necessària per a l’execució d’obres sotmeses al règim de comunicacions i
declaracióresponsable,aixícomladocumentaciónecessàriaperacadatipusd’obra.Espretén
clarificar la informació als ciutadans respecte als requisits i condicions de les llicències
urbanístiques,aixícomfacilitarlatramitaciómunicipalenelsactesd’intervenciódel’úsdelsòl
eneltermemunicipal.
Pertant,lafinalitatdel’Ordenançaésestablirunasèriedecriterisamblavoluntatdeclarificari
simplificar les obligacions que la normativa vigent imposa als ciutadans i les empreses. És
prioritat d’aquest Ajuntament impulsar un canvi de model de relació entre les empreses i
l’Administració que faciliti l’activitat econòmica, dipositi la confiança en l’empresariat i, a la
vegada,redueixil’excésdecàrreguesitràmitsburocràtics,fentefectiueldretdelaciutadania,
lesempresesilesprofessionalsd’accediral’exercicidel’activitateconòmicad’unamaneraàgili
eficient.
L’Ordenança constade81articles, dividitsen5Títolsiel corresponentsCapítolsd’acord amb
l’índex.
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TÍTOLI.ͲDISPOSICIONSGENERALS


CAPITOLI.ͲINTERVENCIÓADMINISTRATIVAENLESOBRESIELSUSOS


Article1.ͲObjecteiàmbitd’actuació.

1. L’objecte d’aquesta Ordenança és regular el règim d’intervenció municipal en els actes
d’edificacióiúsdelsòlques’executineneltermemunicipaldeSabadell,aixícomelsrequisits
documentalsielprocedimentaseguirenlasevatramitació.

2. En tot allò que no sigui objecte de la regulació específica d’aquesta Ordenança, el
procediment es regirà per la Llei que reguli el Procediment Administratiu Comú, per la
normativavigentderègimlocalilaurbanística.


Article2.ͲInterpretació

Lesnormesd’aquestaOrdenanças’interpretaransegonselsentitpropidelessevesparaules,el
context de La pròpia Ordenança i del planejament aplicable, de la llei d’urbanisme i del seu
reglamentidelalleidelsòlquesiguinvigentsenelmomentd’aplicarͲla.


Article3.ͲTerminis

TotselsterminisqueesfixenenaquestaOrdenançaesreferiransempreadieshàbils,ésadir,
exclososelsdissabtes,diumengesifestius.


Article4.ͲConsultad’Expedients 1

1. Les persones interessades en un procediment administratiu en tramitació tenen dret a
accediral’expedientiaobtenirunacòpiadelsdocumentsqueenformenpart.Sielsdocuments
sónenformatelectrònic,elsciutadanstenendretaobtenirͲnecòpiesensuportdigital.L’accés
al contingut dels expedients es realitzarà mitjançant la consulta en el lloc en què es trobin
custodiats, i comprendrà l’expedició de còpies, prèvia petició escrita dels documents que
interessin.

2.Totselsciutadanstenendretaaccediralsdocumentsqueestrobinenpoderdel’Ajuntament
iquehaginestatelaboratsoadquiritsenl’exercicidelessevesfuncions,qualsevolquesiguiel
seu format o suport. L’exercici d’aquest dret estarà subjecte a la regulació i limitacions
establertesalalleidetransparència,accésalainformaciópúblicaibongovern. 1 

3. El dret d’accés s’exercirà de manera que no afecti l’eficàcia del funcionament dels serveis
públicsirequeriràlapresentaciód’unapeticióescritaindividualitzada.
1

 Article 26 Dret d’accés als expedients administratius de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Actualment, Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència,accésalainformaciópúblicaibongovern.
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Article5.ͲProcedimentd’accésalainformaciópública 2

1. Per accedir a la informació pública elaborada o adquirida per l’Ajuntament, es presentarà
unasolͼlicitudons’hifaràconstarlesdadesdelapersonasolͼlicitant,lainformacióquesolͼlicita,
unadirecciódecontacte,quepotserelectrònica,aefectesdecomunicació;silasolͼlicitudes
refereix a informació que no consti als arxius municipals, l’Ajuntament la remetrà al
departamentcompetent,sihoconegués,iinformaràd'aquestacircumstànciaalsolͼlicitant.

2.Quanlasolͼlicitudnoidentifiquideformasuficientlainformació,esdemanaràalsolͼlicitant
quelaconcretienunterminidedeudieshàbils,ambindicacióque,encasdenoferͲho,seli
tindrà per desistit; també se l’informarà de la suspensió del termini per dictar resolució, si
s’escau.

3. Quan la informació solͼlicitada no contingui dades especialment protegides, d’acord amb la
LO15/1999,esconcediràl’accés,prèviaponderacióraonadadel’interèspúblicenladivulgació
delainformacióielsdretsdelsafectats.

4.Laresolucióenlaqualesconcedeixiodeneguil'accésesnotificaràalsolͼlicitant,ialstercers
afectats que així ho hagin demanat, en el termini màxim d'un mes des de la recepció de la
solͼlicitud.AquestterminipodràampliarͲseunaltremesenelcasqueelvolumolacomplexitat
delainformacióqueessolͼlicitaaixíhofacinnecessari,prèvianotificacióalsolͼlicitant.


Article6.ͲActessotmesosallicènciamunicipalprèvia 3

1.Estansubjectesal’obtenciódelallicènciaurbanísticaprèviatoteslesactuacionsindicadesa
l’article 187 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost,d’acordamblamodificacióproduïdaperlaLlei16/2015,de21dejuliol,desimplificació
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunyaid’impulsdel’activitateconòmica;enconcret:

a) Elsmovimentsdeterrailesesplanacionsdelsterrenys.
b) Lesparcelͼlacionsurbanístiques.
c) Laconstrucciód’edificis denovaplantailaintervencióenels edificisjaexistents que,
d’acordamblalegislaciósobreordenaciódel’edificació,requereixenl’elaboraciód’un
projectetècnicilademoliciótotaloparcial.
d) Laprimerautilitzacióiocupacióparcialdelsedificis.
e) Elcanvidelsedificisaunúsresidencial.
f) L’extracciód’àridsil’explotaciódepedreres.
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del
paisatge.

2
3

Articles17a22delaLlei19/2013,de9dedesembre,detransparència,accésalainformacióiongovern.
Article11delaLleid’Urbanisme
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h) La instalͼlació d’hivernacles o instalͼlacions similars, llevat que els murs perimetrals
d’aquestesinstalͼlacionssiguininferiorsaunmetred’alçària.
i) Latalademassesarbòriesodevegetacióarbustiva.
j) L’obertura,lapavimentacióilamodificaciódecaminsrurals.
k) Laconstitucióomodificaciód’unrègimdepropietathoritzontal,simpleocomplexa.
l) Lesobrespuntualsd’urbanitzaciónoinclosesenunprojected’urbanització.
m) La instalͼlació de cases prefabricades o instalͼlacions similars, ja siguin provisionals o
permanents.
n) La instalͼlació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de
sanejament,detelefoniaoaltresserveissimilars,ilacolͼlocaciód’antenesodispositius
de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de
comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions,
estiguinsubjectesalrègimdedeclaracióresponsableques’hiestableix.
o) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o
urbanística.
p) Elsusosilesobresprovisionals.
q) Els actes sotmesos a comunicació prèvia recollits en l’article 187 bis de la Llei
d’urbanisme que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no
delimitat,excepteelsemparatsenunprojected’intervencióespecíficaoplaurbanístic
que ordeni amb el mateix detall els projectes afectats, sempre que no requereixin un
projectetècnic.

2.L’existènciadeconcessionsod’altresautoritzacionsadministrativesnoexclouràlanecessària
obtenciódelallicènciaurbanística,senselaqualnoespodràiniciarl’activitatqueestracti.

3.Lesllicènciesurbanístiquess’hand’atorgard’acordambelqueestableixilalegislacióvigent
en matèria urbanística, les normes del planejament urbanístic i de les ordenances municipals
aplicablesvigents.

4.Encapcass’obtindranpersilenciadministratiufacultatsquenoespuguinobtenirmitjançant
unaresolucióexpressa,nilesqueafectinelsbénsoelsserveispúblics. 4

5.Enelssupòsitsd’usosiexercicid’activitatsquerequereixinautoritzacióollicènciamunicipal,
lallicènciad’obress’atorgaràsimultàniamentaltítolhabilitantperl’úsol’activitat.

6.Lesllicènciess’atorguensalvateldretdepropietatisensperjudicidetercers.


Article7.ͲLlicènciad’obresmajors

Estansubjectesallicènciad’obresmajors,entotcas,lessegüentsobresiactuacions:

a) Lesobresdenovaconstrucciód’edificacionsod’instalͼlacions.
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b) L’ampliació d’edificis, construccions o d’instalͼlacions de tota classe existents, que
modifiquinlavolumetriadel’edifici.
c) Les obres que comportin l'afectació, modificació o canvis en el sistema estructural
(incloentͲhi la fonamentació i la coberta), d'edificis i d'instalͼlacions existents, excepte
aquellesquetinguinelcaràcterdepuntuals.
d) Lesobresdegranrehabilitaciódelsedificisexistents,enteses,d’acordamblalegislació
urbanística,comelconjuntd’obresqueconstitueixinunaactuacióglobalentotl’edificii
quecomportin,amés,algunadelesactuacionssegüents:
Ͳ Incrementdevolumosostreedificable
Ͳ Incrementdelnombrededepartamentsounitatsfuncionalsexistentsanteriorment
Ͳ Redistribuciógenerald'espais
Ͳ Canvienl'úsprincipaldel'edifici
Ͳ La substitució de l'edifici, encara que es mantingui la façana o algun altre element
estructural
Ͳ L'execució simultània o successiva d'altres obres de reforma o rehabilitació que
tinguin un cost igual o superior al 50% del valor de nova construcció de
característiquessimilars.
e) Intervenció de reparació o rehabilitació en façanes d’edificis catalogats a nivell
arquitectònic.
f) Elcanvid’úsaresidencial.
g) Lesobresqueaugmentinelnombred’habitatges,establimentsolocals.
h) La instalͼlació i colͼlocació d’edificis i construccions prefabricades, siguin o no
permanents,quenoescorresponguinambconstruccionsoinstalͼlacionsauxiliarsdela
construcció.
i) Lainstalͼlaciód’ascensorsdinsdelselementscomunsdelsedificisaixícomlamodificació
delsexistentsquanhagiafectacióestructural.
j) Elsmovimentsdeterresalamilloradefinquesagrícolesielsmovimentsdeterresper
anivellamentdefinquesurbanes,aixícomlaconstrucciódemursdecontenciódeterres,
enqualsevolterreny,quesuperin2,5m.d’alçària.
k) Qualsevol acte que afecti les característiques naturals dels terrenys o a la imatge del
territori,coml’extracciód’àrids,dipòsitdematerials,oberturadecamins.
l) Obresd’urbanitzacióenterrenysprivatsd’úspúblic.
m) Lesobresdequalsevoltipusenbénsimmoblescatalogatsoambientsprotegits,excepte
lainstalͼlacióderètolsotendals.
n) Elsenderrocstotalsoparcialsenedificisprotegits.
o) La instalͼlació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de
sanejament,detelefoniaoaltresserveissimilars,ilacolͼlocaciód’antenesdetelefonia
mòbil que ocupin més de 300m², tinguin impacte en espais protegits o es trobin en
dominipúblic.




Article8.ͲLlicènciad’obresmenors

Alsefectesdelasevatramitació,tindranlaconsideraciód’obresmenorslesobressotmesesa
llicènciaquenoestiguincompresesenl’article7anterior,i,entotcas,lessegüentsactuacions:

a) La construcció de murs de contenció de terres, en qualsevol terreny, que superi 1 m
d’alçàriafinsa2,5m.
b) Les construccions o instalͼlacions auxiliars de la construcció i les casetes provisionals
d’obra.
c) Lainstalͼlaciódegruestorreielevadorsperalaconstrucció.
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d) Intervencióenfaçanesd’edificisexistentsquealterinlaconfiguracióarquitectònicade
l’edificienrelacióamblacomposiciógeneralinoestractid’edificisprotegits.
e) Lesobresd’enderrocd’edificisiconstruccionsnocatalogats.
f) Lainstalͼlacióderètolsotendalsenbénsimmoblescatalogatsoambientsprotegits.
g) Latalademassesarbòries,devegetacióarbustivaod’arbresaïllats.
h) Laconstrucciódepiscinesid’hivernaclesdemésd’unmetred’alçàriaosimilars.
i) Lainstalͼlaciód’ascensorsenedificisunifamiliars.
j) Lesobrespuntualsd’urbanitzaciónoinclosesenunprojected’urbanització.
k) Elmantenimentdelscaminsensòlnourbanitzableisòlurbànodelimitat.
l) Els actes sotmesos a comunicació prèvia recollits en l’article 187 bis de la Llei
d’urbanisme que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no
delimitat,excepteelsemparatsenunprojected’intervencióespecíficaoplaurbanístic
que ordeni amb el mateix detall els projectes afectats, sempre que no requereixin un
projectetècnic.

Article9.ͲLlicènciadeprimeraocupacióparcialdelsedificis

Es podrà demanar llicència d’ús i ocupació parcial per als edificis o entitats independents que
forminpartd’unprojectetècnicd’obresautoritzatprèviament,sempreiquanescompleixinels
requisitssegüents:

a) Que la part de la qual es tracti hagi estat executada íntegrament de conformitat amb el
projectetècnicautoritzati,siescau,lessevesmodificacionsilescondicionsdelallicència
urbanísticaatorgada.
b)Quel’estatd’execuciódelesobresautoritzadespermetilasevautilitzacióiocupacióamb
independènciadelapartdel’edificiolaconstrucciónoacabada.
c)Queelselementsd’urbanitzacióestiguincorrectamentreposatsofinalitzatsiquepermetin
unaccéssegural’entitatqueessolͼlicita.
d)Quelasevautilitzacióiocupacióil’acabamentdelesobresnos’interfereixinmútuamentde
maneragreu.


Article10.ͲLlicènciadeparcelͼlació

Està subjecte a llicència de parcelͼlació tota segregació o divisió d’una finca en altres
d’independents, així com tots aquells supòsits que determina la normativa urbanística vigent,
sempre que no resulti d’un projecte de reparcelͼlació. En sòl no urbanitzable i en sòl
urbanitzablenodelimitatnoespodranefectuarparcelͼlacionsurbanístiques.Ensòlurbàiensòl
urbanitzable la parcelͼlació urbanística requereix l’aprovació prèvia dels instruments de
planejamentqueendefineixinlesdeterminacions.


Article11.ͲLlicènciadeconstitucióomodificaciód’unrègimdepropietathoritzontal

Està subjecte a llicència la constitució d’un règim de propietat horitzontal o d’un complex
immobiliariprivatolasevamodificació,quancomportiunincrementdelnombred’habitatgeso
establiments,noprevistosalallicènciaoriginalmentatorgada,ilesoperacionsquetinguinper
objecteconstituirméselementssusceptiblesd’aprofitamentindependent.
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Article12.ͲActessotmesosalrègimdecomunicació.

Estansotmesosalrègimdecomunicacióprèviaal’Ajuntamentlesactuacionsnoinclosesenels
articles anteriors, i aquelles que d’acord amb la legislació d’ordenació de l’edificació, no
requereixinl’elaboraciód’unprojectetècnic:

a) La reparació, la rehabilitació, el pintat de revestiment de façanes i la substitució de
fusteries exteriors, d’edificis existents no catalogats i sempre i quan no alterin la
composiciógeneralexterior.
b) Larealitzacióomodificaciód’oberturesenfaçanesquenoalterinlacomposiciógeneral
exterior.
c) Lareparaciónoestructuraldecobertesiterrats.
d) Lareforma,larehabilitació,olasubstituciód’elementsinteriorsd’habitatgesilocals,i
engeneraltoteslesobresderedistribucióinteriorilesobresdereformaquenoafectin
substancialmentelselementsestructurals.
e) Lareparacióosubstituciódecanonadesidesguassos.
f) Lacolͼlocaciódetendalsdeprotecciósolarenlafaçanadeplantesbaixesalaviapública
oenplantespis.
g) Elmuntatgeilacolͼlocaciódepèrgolesprefabricades.
h) La construcció de les tanques definitives de les parcelͼles i solars, excepte en edificis i
entornsprotegits.
i) La colͼlocació de rètols, cartells, veles,marquesines i plafons de publicitat als edificis i
entornsnoprotegits.
j) La tala de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats, en sòl urbà, excepte els arbres
catalogats.
k) Lainstalͼlaciód’antenesdetelefonia,llevatdelssupòsitsques’exigeixillicènciad’obres
majorssegonslalegislaciódetelecomunicacions.
l) Laconstrucciódenovesinstalͼlacionsenedificisexistents,comaraxemeneies,plaques
solars fotovoltaiques amb potències iguals o superiors a 10kW, plaques solars
tèrmiques superiors a 7,1 m2 o aparells de climatització que no requereixin projecte
tècnic.
m) Treballs de suport per intervencions arqueològiques prèvies en finques o entorns
protegits.
n) Elcanvid’úsdelsedificisilesinstalͼlacions,excepteaúsresidencial.
o) Laprimerautilitzacióiocupaciódelsedificis.
p) La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de
propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre
d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu
independentrespectedelsautoritzatsenunallicènciaurbanísticaanterior.
q) Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i
urbanitzablenodelimitatiqueestiguinemparatsenunprojected’actuacióespecíficao
enunplaurbanísticqueordeniambelmateixdetallelsterrenysafectats,sempreque
no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre
ordenaciódel’edificació.






12


Article13.ͲActessubjectesadeclaracióresponsable.

1.Lesactuacionsrelacionadesenelpresentarticle,atesalasevaescassaentitattècnica,són:
a) Substituciódepavimentsquenoalterinl’estatdecàrreguesdel’edifici.
b) Substitucióonovainstalͼlacióderevestimentsinteriors(enrajolats,estucats,enguixats,
etc.).
c) Substituciódefusteriesinteriors,sensemodificaciódelforatnilallinda.
d) Colͼlocació,reparacióisubstituciódecelsrasos.
e) Substitució d’aparells sanitaris, safareigs, marbres i mobles de cuina, sense modificar
l’estructuraniladistribucióinteriordel’habitatge.
f) Ajudesdepaletaperacreacióomodificaciód’instalͼlacionsinteriors(aigua,llum,gas),
senseafectaciódeparetsdecàrrega.
g) Treballs de neteja i desbrossament de solars i d’enjardinament que no impliquin la
modificaciódelnivelldeterresnilatalad’arbres.
h) Instalͼlacions d’escassa dificultat tècnica relatives a l’eficiència energètica (aire
condicionat de tipus domèstic, plaques solars fotovoltaiques per autoconsum amb
potènciainferiora10kWiplaquessolarstèrmiquesigualsoinferiorsa7,1m2.

2. La declaració responsable es presentarà a l’Ajuntament, mitjançant imprès normalitzat,
signada per la persona responsable de l’actuació a executar, sense aportar documentació de
caràctertècniciabansdelseuinici.

3.Enelcasqueperalarealitzaciódequalsevold'aquestesobrescalguésl'ocupaciódeldomini
públic,s’hauràdesolͼlicitarautoritzacióperal’esmentadaocupació.

4.Noestàsubjectealadeclaracióresponsable,quanelsactesenumeratsalpunt1estrobinen
bénsimmoblescatalogatsoambientsprotegits.

Article14.ͲInnecessarietatdel’obtenciódellicènciaopresentaciódelacomunicacióprèvia

Noestansubjectesaintervenciómitjançantllicènciaurbanísticaocomunicacióprèviaelsactes
següents:
a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o en els projectes d’urbanització i les
parcelͼlacionsoladivisiódefinquesinclosesenunprojectedereparcelͼlació.
b) Elsactesilesobresques’handeduratermeencomplimentd’unaordred’execucióo
de restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que
n’ordena l’execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit o les instruccions
tècniquessuficients.
c) Els treballs de neteja, desbrossament i jardineria a l’interior d’un solar quan es tracti
delsjardinscomplementarisdel’edificaciódelaparcelͼla.
d) Ensòlnourbanitzableiurbanitzablenodelimitat:
Ͳ Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la
modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva
ques’executinal’emparad’uninstrumentd’ordenacióforestalosotala
 intervenció de l’administració forestal i de l’administració competent en matèria de
mediambient.
ͲLatalade massesarbòriesodevegetacióarbustivaques’executisotalaintervenció
d’una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de
l’administraciócompetentenmatèriademediambient.
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Article15.ͲActespromogutsperaltresadministracionspúbliques 4

1.Elsactesespecificatsperl'article190delaDecretlegislatiu1/2010,ipromogutsperòrgans
del'EstatodelaGeneralitatoperaltresentitatslocalsoentitatsdedretpúblicqueadministrin
béns estatals o autonòmics, han d'estar igualment subjectes a llicència municipal, amb les
excepcionsprevistesperlalegislaciósectorial.

2.L’òrgancompetentperraódelamatèriapotacordar,quanraonsd'urgènciaod'interèspúblic
excepcional que ho exigeixin, remetre a l'ajuntament el projecte què es tracti, perquè, en el
termini d'un mes, la Corporació li notifiqui la conformitat o la disconformitat d'aquest amb el
planejament urbanístic en vigor. En cas de disconformitat, el Govern ha de decidir si és
procedentexecutarelprojectedemaneraimmediataiambexempciódelallicènciai,enaquest
cas, ha d'ordenar la iniciació del procediment de modificació o revisió del planejament
urbanístic,d'acordamblatramitacióestablertaperlaLleid’urbanisme.

3.Enelssupòsitsd'obresdel'Estat,elprocedimentéselregulatperlalegislacióaplicable.


Article16.ͲRègimdecolͼlaboracióperalaverificacióielcontroldelsprojectes

1. L’Ajuntament podrà encomanar l’exercici de les funcions de verificació i control a entitats
colͼlaboradorescomaentitatstècniquesespecialitzadesia colͼlegisprofessionalscompetents
sensequeencapcascomportilatransferènciadelesatribucionsd’intervenció,inspeccióide
controlmunicipallegalmentatribuïdes.

2. En cas d’encomanar l’exercici de les funcions indicades amb anterioritat, l’Ajuntament
aprovaràelsistemad’habilitacióidefuncionamentdelesentitatscolͼlaboradoresiestabliràles
condicions exigides per tal que els colͼlegis professionals solͼlicitin l’habilitació com a entitat
colͼlaboradora.


CAPITOLII.ͲDOCUMENTACIÓQUEHANDECONTENIRLESSOLͼLICITUDS


Article 17.Ͳ Contingut mínim i comú de totes les solͼlicituds i dels actes de comunicació
regulatsenaquestaordenança.

1.Toteslessolͼlicitudsdellicències,comunicacionsd’obresid’altressolͼlicitudsambcontingut
urbanísticcontindran,almenys,lesindicacionssegüents:

a) El nom, cognoms, número del document d’identitat del peticionari, i, si s’escau, de la
personaqueelrepresenti.

4

Article190apartat1delDecretlegislatiu1/2010,de3d'agost,pelquals'aprovaelTextrefósdelaLleid'urbanisme,
articlemodificatperladisposicióaddicional3a.2delaLlei16/2015,del21dejuliol,desimplificaciódel’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica.
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b) Identificació del mitjà electrònic o del domicili perquè es practiqui la notificació;
addicionalmentespotaportarl’adreçadelcorreuelectrònicperavisardel’enviamento
posaradisposiciólanotificació.
c) Lasituaciódelafinca.
d) La descripció de l’obra, ús, actuació o instalͼlació objecte de la solͼlicitud o de la
comunicació.
e) Les altres circumstàncies que, segons el tipus d’acte, es determinen en els articles
següents.
f) Ellloc,dataisignatura.
g) L’autoritatalaqualvadirigidalasolͼlicitud(l’alcalde).

2. La solͼlicitud serà formulada en l’imprès oficial municipal normalitzat i es presentarà a
qualsevoldelsRegistresgeneralsdel’Ajuntament,atravésdequalsevoldelesformesprevistes
a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracionspúbliquesiperqualsevoldelsmitjansinformàticsquedisposil’Ajuntamentper
relacionarͲseambelsciutadans.

3. La solͼlicitud s’acompanyarà de la documentació específica que per a cada tipus d’obres es
relacionenenaquestaOrdenança.

4. Els ciutadans podran triar en tot moment el mitjà pel que es vulgui comunicar amb
l’Ajuntament per a l'exercici dels seus drets i obligacions, i podrà modificar en qualsevol
momentelmitjàtriat,d’acordamblalegislacióvigentenlamatèria.


Article18.ͲGestióderesidus

1. Totes les solͼlicituds de llicència d’obres majors o menors i les comunicacions prèvies per
l’execuciód’obranova,ampliacióoreformahand’anaracompanyadesd’unestudidegestióde
residusdelaconstrucció.

2.Prèviamentalaretiradadelallicènciacaldràdipositarunafiançaambl’objectedegarantirla
correcta gestió dels residus de la construcció i demolició generats en l’obra, d’acord amb la
normativavigent 5 .

3.Uncopacabadeslesobres,persolͼlicitarelretorndelafiançalapersonatitulardelallicència
haurà d’aportar el certificat acreditatiu de la gestió dels residus que identifiqui l’obra, la
quantitat i el tipus de residus lliurats. Caldrà adjuntar també el certificat final d’obra de la
direcciófacultativa.


Article19.ͲDocumentacióaacompanyaralasolͼlicituddelallicenciad’obresquerequereixen
unprojectetècnic

1.Alasolͼlicituddelesllicènciesd’obresquerequereixenunprojectetècnic,isensperjudicide
la documentació que exigeixi la normativa sectorial vigent, s’adjuntarà la documentació
següent:


5

 Articles 11.c) i 15.2 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcciódeCatalunya(PROGROC).

15

a) Un projecte tècnic per duplicat, subscrit per tècnic competent i signat pel promotor,
adequat a l’obra, l’ús o la instalͼlació, amb la precisió i l’abast suficients que permetin
avaluarͲnel’adequacióalanormativavigent,iunacòpiaensuportdigital.Elprojecteestarà
integratalmenysperladocumentaciósegüent:
- La memòria en què es descrigui l’obra, l’ús o la instalͼlació; el nombre dels
habitatges,establimentsoentitats.
- Elpressupostdel’actuació.
- Els plànols de  situació, emplaçament i règim urbanístic aplicable, amb base
topogràficaaescalaadequadaiambindicaciódel’àmbitd’intervenció.
- Elsplànolsdel’obraprojectada,al’escala1:100,1:75o1:50.
- Quan el projecte es refereixi a obres a les que sigui d’aplicació el Codi Tècnic de
l’Edificació, o la norma que el vingui a substituir, el projecte tècnic s’ajustarà
documentalmentalquedisposal’Annex1delaPartIdelCTE.
b) Lesfotografiesdel’estatactualdel’edificacióidelaparcelͼla,vialsivoreres,quepermetin
unacorrectavisualitzaciódelseuestatinicial.
c) El qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge, del Departament de Territori i
SostenibilitatdelaGeneralitatdeCatalunya,encasdellicènciesd’obresmajors.
d) El full de nomenament dels tècnics competents que assumeixen la direcció facultativa de
l’obra.
e) Estudideseguretatisalutenlaconstrucció,osiescau,estudibàsicdeseguretatisalutenla
construcció.
f) La documentació tècnica complementària en funció de les característiques de l’obra
solͼlicitada,quancorrespongui(habitabilitat,accessibilitat,etc.)
g) L’estudidegestióderesidusdelaconstrucció,conformelanormativasectorialvigent.
h) Enelcasdemovimentsdeterresod’obresdenovaplantaenparcelͼlesquepresentinun
desnivell superior al 5%, caldrà aportar un plànol topogràfic a escala no inferior a 1:500,
llevatqueestractidelsistemad’ordenacióperalineaciódevial.
i) Siestractadefinquesinclosesenelsàmbitsassenyalatspelplaespecialdeproteccióvigent
almunicipi,tantperbénsconcretscomperactuacionsenambientsprotegits,s’aportaràla
documentacióespecíficaexigidaperlasevanormativa.
j) En el cas de ser necessària la instalͼlació d’una bastida, caldrà aportar la documentació
gràfica acotada (en format DINͲA3 o DINͲA4) en planta, secció i alçat de la bastida, amb
indicaciódelselementsqueconfigurenl'espaipúblic(vorera,escocells,enllumenatpúblic,
senyalsdecirculació,etc.);lajustificaciódel'accessibilitatd'acordamblanormativavigent
olapropostadel'alternativaprovisionalenlesafectacions.
k) Elfulldecàlculdelabaseimposabledel’impostd’obresdelpressupost.

2. Quan l’actuació afecti el domini públic, caldrà tramitar simultàniament l’autorització dels
organismes sectorials competents, si la pròpia llicència no inclou l’autorització d’ocupació del
dominipúblic.


Article20.ͲDocumentacióperretirarlallicènciad’obres

1.Perretirarlallicènciad’obress’hauràdepresentar:

a) Eljustificantd’haverabonatl’impostsobrelaconstrucció.
b) El justificant d’haver efectuat el dipòsit de la fiança que garanteixi la reposició dels
serveisielementsurbansquepuguinresultarafectatsperlesobres.
c) Eljustificantd’haverdipositatlafiançapergarantirlacorrectagestiódelsresidusdela
construccióidemoliciógeneratsenl’obra.
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Article21.ͲDocumentacióapresentarabansd’iniciarlesobres

1.Abansdel’inicidel’obracaldràpresentar,llevatques’hagipresentatambanterioritat:

a) Elprojecteexecutiu,sinos’inclouenlasolͼlicituddellicència;sicontémodificacionsde
detall respecte del projecte bàsic aprovat, així es manifestarà en la instància de
presentació,ambindicaciódequinessónlesmodificacionsdedetallincorporades.
b) Estudideseguretatisalutenlaconstrucció,osiescau,estudibàsicdeseguretatisalut
enlaconstrucció.
c) Ladesignaciódel’empresaconstructora,acompanyantel documenton elcontractista
assumeixil’execuciódel’obra.Sieltitulardel’obraactuéscomaconstructor,lesobres
haurand’estardestinadesalpropiús.


Article22.ͲDocumentacióaadjuntarperlesobresquenorequereixenunprojectetècnic.

1. A les intervencions que, per la seva escassa entitat constructiva, no requereixen projecte
tècnic, i sens perjudici de la documentació que exigeixi la normativa sectorial vigent,
s’adjuntarà,comamínim,ladocumentaciósegüent:

a) Laidentificacióambprecisiódelafincaafectadaperlesobres.
b) Ladescripcióijustificaciódelesobresaexecutarielrègimurbanísticaplicable.
c) La representació gràfica de les obres que es pretenguin realitzar i que per les seves
característiques,horequereixin.
d) Elpressupostdel’obra.
e) Lafotografiadelafinca.
f) Elfulld’assumeixdeladirecciófacultativa,siescau.
g) Declaracióresponsabledeltècnicdirectordel’obra.
h) Ladesignaciódel’empresaconstructora.
i) Elfulldecàlculdelabaseimposabledel’impostd’obresdelpressupost.


Article23.ͲDocumentaciódelasolͼlicituddellicènciad’enderroc

1. A la solͼlicitud de la llicència d’enderroc, total o parcial, s’acompanyarà la documentació
específicasegüent:

a) Projectetècnicsignatpertècniccompetentperduplicat,queinclogui:
Ͳ La memòria tècnica explicativa de les característiques dels treballs, amb indicació
delprogramaimesures deseguretatenrelacióal’obra,lesfinquesveïnesilavia
pública,enlaquès’especifiquielvolumaenderrocar,aixícomeltempsprevistper
executarlesobresd’enderrocielllocd’ubicaciódelscontenidors.
Ͳ L’avaluació del volum i les característiques dels residus que s’originaran; en el cas
que no s’utilitzin o reciclin en la mateixa obra, cal especificar la instalͼlació de
reciclatgeideposiciódelrebuigonesgestionaran.
Ͳ Elpressupostdel’obra.
- El plànol de situació, emplaçament i règim urbanístic aplicable, amb base
topogràficaaescalaadequadaiambindicaciódel’àmbitd’intervenció.
Ͳ Elsplànols,aescalaiacotats,delesplantes,alçatsiseccionsquepermetinapreciar
l’abastdel’enderroc.
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Ͳ

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

Alprojectes’incorporaràladocumentaciógràficaacotada,enformatDINͲA3oDINͲ
A4, en planta, secció i alçat de la bastida, amb indicació dels elements que
configurenl'espaipúblic(vorera,escocells,enllumenatpúblic,senyalsdecirculació,
etc.);lajustificaciódel'accessibilitatd'acordamblanormativavigentolaproposta
del'alternativaprovisionalenlesafectacions.
Les fotografies de l’estat actual de l’edificació, de l’interior i de les façanes pròpies i
veïnes.
L’assumeixdedirecciófacultativadel’obrapertècniccompetent.
Estudideseguretatisalutenlaconstrucció,osiescau,estudibàsicdeseguretatisalut
enlaconstrucció.
Ladeclaració,signadaperlapropietatipeltècniccompetent,denoestarinclòsl’edifici
oalgundelsseuselementsenelcatàlegdebénsprotegits,aixícomladescripciódels
elements que poguessin tenir algun valor arquitectònic, arqueològic o històric,
susceptiblesdeprotecció(bénsemergents).
El qüestionari d’estadística d’edificació i habitatge del Departament de Territori i
SostenibilitatdelaGeneralitatdeCatalunya.
Elcompromísdeltècnicdirectordelesobresd’assistènciadiàriaalesobresd’enderroc,
mentredurinelstreballs.
Elnomenamentdelcontractista.
La documentació específica exigida pel pla especial de protecció vigent, en el cas que
l’edificisiguiinclòsenunàmbitcatalogat.
Elfulldecàlculdelabaseimposabledel’impostd’obresdelpressupost.



Article24.ͲDocumentaciódelasolͼlicituddellicènciadegruestorre 6

1.Alasolͼlicituddelallicènciaperalainstalͼlaciódegruestorress’adjuntaràladocumentació
específicasegüent:

ͲProjectetècnicperduplicat,redactatperprofessionalcompetentambindicacióde:
a) Elplànoldelasituacióiubicaciódelagruaenrelacióalafincadel’obraifinques
immediatesa escala 1:500, en el què s’indiqui la base d’assentament, l’altura
màxima, la posició del contrapès, l’àrea d’influència del braç, i l’altura de les
edificacionsiinstalͼlacionsalseuabast.
b) Lacertificaciódelacasainstalͼladora,subscritapertècniccompetent,acreditativa
delperfecteestatdelselementsdelagrua,enlaquèconstilescàrreguesmàximes,
en les posicions més desfavorables, que puguin ser transportades en els diferents
supòsitsd’úsqueesprevegin.
c) L’assumeixdel’instalͼladordelaresponsabilitatfinsadeixarlagruaencondicions
defuncionament.
d) L’assumeixdeltècniccompetentdelcontrol,elcorrectefuncionamentilaseguretat
delagrua.
e) Una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil mínima segons la normativa
vigentpeldanysdequalsevolclassequepuguiproduirelfuncionamentdelagrua
durantl’estadaal’obra.

6

Canvisenladocumentaciódesdel6denovembrede2014,lesaltes,modificacionsibaixesregistralsdelesnoves
instalͼlacions a les quals s’aplica la Llei 9/2014 del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instalͼlacionsielsproductes,s’hadesolͼlicitarperviaelectrònicaatravésdelwebCanalEmpresa.
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f) El certificat segellat per l’Entitat d’Inspecció i Control que acrediti que la grua
desmuntada ha passat favorablement la corresponent inspecció i es troba en
condicionsdesermuntadaal’emplaçamentdelasolͼlicituddellicència.
g) L’altradocumentacióquepuguiestablirlanormativaespecíficaaplicable.

2. En el cas que per qualsevol motiu les obres d’edificació que comporten la instalͼlació de la
gruarestinaturadesper unperíodesuperioratresmesos,s’hauràdedesmuntaraquestaper
motiusdeseguretatpública,excepteques’autoritzielcontrari.

3.Silagruas’had’instalͼlarenl’espaipúblic,caldràlacorresponentautoritzaciód’ocupacióde
laviapública.


Article25.ͲDocumentaciódelasolͼlicituddellicènciadeprimerautilitzacióiocupacióparcial
delsedificisiconstruccions

1.Quanl’estatd’execuciódelesobresautoritzadespermetinlasevautilitzacióiocupacióamb
independènciadelapartdel’edificioconstrucciónoacabada,inointerfereixidemaneragreu
amblestasquesd’acabamentdelesobres,espodràsolͼlicitarlallicènciadeprimerautilització
parcial.Alasolͼlicituds’adjuntaràladocumentaciósegüent:

a) Elcertificatdefinald’obra,signatpeltècnicdirectordel’obraipeldirectord’execució,
quansiguipreceptivaaquestafigura,enelquès’especifiquiladatad’acabamentdeles
obres,quel’obras’ajustaalprojecteaprovatialesmodificacionsposteriors,sis’escau,
que s’han complit les condicions específiques imposades en la llicència, i que
l’edificació,enlapartqueesdemanalallicènciaestàencondicionsdeserutilitzadade
maneraindependent.
b) Declaracióresponsabledeladirecciófacultativaonesmanifesti:
Ͳ Quelesobress’hanexecutatsegonselprojecteautoritzatamblallicènciad’obresi
segonslesmodificacionsdedetallintroduïdesicomunicades,siéselcas.
Ͳ Que la part de l’edificació que es pretén utilitzar està en condicions d’ésser
utilitzada, i que s’han complit les condicions d’habitabilitat (només en el supòsit
d’habitatges)id’accessibilitat.
Ͳ Ques’hanadoptatlesmesuresimposadesenmatèriadeprevenciód’incendis.
Ͳ Que s’han finalitzat les obres d’urbanització corresponents, o s’han reposat
correctament els elements de la urbanització i s’ha procedit a la retirada de les
instalͼlacionsprovisionals.
Ͳ Que la unitat independent i els espais comuns de l'edificació estan totalment
acabats.
c) Els plànols definitius que recullin les modificacions introduïdes durant l’obra respecte
delprojecteaprovatil’explicaciódelesmodificacionsefectuades,siescau.
d) Lafotografiadelafaçanaidel’obraacabada.
e) L’altradocumentacióorequisitsqueexigeixilanormativavigentd’aplicació,siescau.
f) Fullssegellatsdel’altaovariacióalCadastreImmobiliari.
g) Certificatjustificatiudelcostrealdelesobres.


Article26.ͲDocumentaciódelasolͼlicituddellicènciadeparcelͼlació

1. A la solͼlicitud de llicència de parcelͼlació o de declaració de la seva innecessarietat,
s’acompanyaràunprojectetècnicqueincloguiladocumentaciósegüent:
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a) La memòria justificativa, amb descripció de la finca a parcelͼlar, amb indicació de la
referència cadastral i registral, i de les parcelͼles resultants; amb expressió de la
situació, superfície i finques amb les que limiten. Així mateix, la Memòria ha de
comprendre la finalitat o ús al que es pretenguin destinar els lots proposats i la seva
adequacióalplanejamenturbanísticialrègimlegaldeformaciódeparcelͼlesifinques.
b) NotasimpleocertificaciódelRegistredelaPropietat,onconstiladescripciódelafinca
oedificació;aquestdocumentnoseràanterioratresmesosaladatadepresentacióde
lallicència.
c) Lesfitxesdescriptivesdelslotsofinquesresultants.
d) Eldocumentproformadeldocumentpúblicoprivatquereflecteixiladivisiódelterreny
ol’operacióassimiladaquesesolͼliciti.
e) Elplànoldesituaciódelafincaqueespretenguidividir,ambindicaciódelareferència
cadastraliregistral,aescalanoinferiora1:500.
f) Elplànoldesuperposicióparcelͼlarisobreunplànoldequalificacionsurbanístiques.
g) El plànol parcelͼlari de la finca o finques inicials i de les parcelͼles resultants, a escala
1:200, amb base cartogràfica topogràfica, amb georeferenciació, on també es
representinelselementsnaturalsiconstructiusexistents.
h) Els altres requisits establerts legalment o necessaris per a la interpretació de la
segregacióodivisióproposada.

2. La resolució que atorgui la llicència o en declari la innecessarietat incorporarà annex una
còpiacertificadadelplànolparcelͼlariidelesfitxesdescriptivesdelslotsresultants.


Article27.ͲDocumentaciódelasolͼlicituddellicènciadeconstitucióomodificaciód’unrègim
depropietathoritzontaliperlaformalitzaciód’altresoperacionsjurídiques

1.Alasolͼlicituddellicènciaperlaconstitucióomodificaciód’unrègimdepropietathoritzontal
i per la formalització d’altres operacions jurídiques que comporti un increment del nombre
d’habitatges, establiments o altres entitats registrals, susceptibles d’aprofitament privatiu,
s’acompanyaràladocumentaciósegüent:

a) Memòria justificativa de l’adequació de nombre d’habitatges, establiments, entitats o
altres elements susceptibles d’un aprofitament privatiu independent proposats a les
determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicable; en cas
d’habitatges,amésdelcomplimentdelsrequisitsmínimsd’habitabilitat.
b) NotasimpleocertificaciódelRegistredelaPropietat,onconstiladescripciódelafinca
oedificació;aquestdocumentnoseràanteriorasismesosaladatadepresentaciódela
llicència.
c) Plànols necessaris, a escala adequada, per deixar constància del nombre d’habitatges,
establiments, entitats o elements resultants, susceptibles d’aprofitament privatiu
independent,dellursuperfícieiúsurbanístic.
d) Proformadel’escripturapúblicadedivisióhoritzontalpelquals’incrementaelnombre
d’habitatgesoentitats,respectedelsautoritzatsperlallicènciaurbanística.


Article28.ͲDocumentaciódelasolͼlicituddellicènciasobrebénscatalogats

1. Abans de qualsevol intervenció en un bé amb protecció arquitectònica o entorns protegits,
caldrà presentar una solͼlicitud d’avaluació prèvia, en què s’identificarà l’edifici i es descriurà
l’actuacióprevista.Aquestasolͼlicitudaniràacompanyadadeplànolsdesituació,emplaçamenti
règimurbanísticaescalaadequadailadocumentaciógràficaiescritanecessàriaperdescriure
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l’actuació proposada, així com un reportatge fotogràfic de l’edifici. També s’incorporarà la
informació documental històrica de l’edifici sobre el que es pretengui actuar i un estudi
patrimonial, si s’escau d’acord amb les prescripcions del pla especial de protecció vigent, així
comladocumentacióqueexigeixilalegislaciósectorialvigent.

2.L’OficinadelPatrimoniinformaràlaproposta,il’elevaràalaTauladePatrimoni,sis’escauper
l’abastdelaintervencióoperlaimportànciadel’elementprotegit,icomunicaràlavaloracióal
solͼlicitant.

3. Un cop rebuda la valoració de la proposta o transcorreguts dos mesos sense que
l’Ajuntament hagi comunicat la valoració, es podrà solͼlicitar la llicència, acompanyada de la
documentaciórequeridapelPlaespecialdeprotecciódelPatrimoniiperlalegislaciósectorial
encadacas.

4. Pel que fa als àmbits amb protecció arqueològica i al patrimoni natural, s’estarà al que
determinielPlaespecialdeprotecciódelpatrimonivigentilalegislaciósectorialcorresponent.


Article29.ͲDocumentaciódelasolͼlicituddellicènciad’obresdereformaoampliació

1.EncasdetractarͲsed’obresdereforma,elprojectetècnicesmarcaràdelamanerasegüent:
ennegrelapartqueesconservi;engrocl’obraol’elementquedesaparegui;envermelll’obra
nova.

2.S’adjuntaràaixímateixfotografiesdel’obraoelementquedesapareguienl’estatactual.


Article30.ͲLegalitzacions

Enelssupòsitsdelegalitzaciód’obresoactuacionsjaexecutades,lallicèncias’acompanyaràde
lamateixadocumentacióindicadaenelsapartatsanteriors,segonseltipusdellicènciaquees
tracti,llevatdelsdocumentsquefacinreferènciaalpropiprocésconstructiu,queresultarien
innecessaris. Pel que fa a l’assumeix de direcció facultativa, se substituirà per un certificat de
solidesaemèspertècniccompetent.


CAPÍTOLIII.ͲOBRESENDOMINIPÚBLIC


Article31.ͲObresendominipúblic.Concepte
1.Tenenaquestaconsideraciótoteslesactuacionsqueesrealitzinenterrenysdedominipúblic,
comaraelscarrers,lesplaces,lesavingudes,elspasseigsetc.
2.S’inclouenlesobressegüents:
a)
b)
c)
d)

Laconstrucció,modificació,reparacióisupressiódeguals.
Larealitzacióderases,calesicanalitzacionsalaviapública.
Lesconnexionsalaxarxadeclavegueram.
Lainstalͼlació,substitució,modificació,trasllatosupressiódexarxesdeserveis
de gas, aigua, electricitat, telecomunicacions, etc.), ja siguin en galeries de
serveis,tubulars,soterradesoaèries.
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3. Les obres indicades en el punt anterior no tenen caràcter exhaustiu, i per tant, hi estan
inclosesperanalogiaqualsevolactuaciósimilar.
4. La autorització de les obres, incorpora la corresponent autorització per a l’ocupació del
dominipúblic.

Article32.ͲRegimd’intervenciómunicipalenlesobresendominipúblic

1.Estansotmesesalregimd’intervenciódellicència,lesactuacionssegüents:

a) Obresdeconstrucció,supressióimodificaciódegualsdevehicles.
b) Obres de canalització  de xarxes de serveis d’aigua, gas, electricitat i
telecomunicacions:
- demésde10metresdelongitud.
- demenysde10metresdelongitudambafectacióalacalçada.
c) Obres  de reparació  de xarxes de serveis d’aigua, gas electricitat i
telecomunicació:
- demésde10metresdelongitud.
- demenysde10metresdelongitudambafectacióalacalçada.
d) Obres de connexió a la  xarxa de serveis d’aigua, gas, electricitat i
telecomunicacionsambafectacióalacalçada.
e) Caladepetitesdimensionsdefinsa2,5m.per2,5m.aproximadamentamb
afectacióalacalçada.
f) Obres de reparació de ramal de connexió a la xarxa de clavegueram amb
afectacióalacalçada.
g) Obres de construcció de ramal de connexió a la xarxa de clavegueram
municipal.
h) Instalͼlaciódepalsdesuportdexarxesdeserveisalaviapública.
i) Instalͼlaciódecablejataeri.
2.Estansotmesesalrègimd’intervenciódecomunicació,lesactuacionssegüents:

a) Obresdereparaciódegualsdevehicles.
b) Obres de canalització de xarxes de serveis d’aigua, gas, electricitat i
telecomunicacionsdemenysde10metresdelongitudsenseafectacióala
calçada.
c) Obres de connexió a la xarxa de serveis  d’aigua, gas, electricitat i
telecomunicacionssenseafectacióalacalçada.
d) Obres de reparació de xarxes de serveis d’aigua, gas, electricitat i
telecomunicacionssenseafectacióalacalçada.
e) Obresdereparacióderamaldeconnexióalaxarxadeclavegueramsense
afectacióalacalçada.
f) Caladepetitesdimensionsdefinsa2,5mper2,5maproximadamentsense
afectacióalacalçada.

Article33.ͲDocumentaciódelsexpedientsd’obresdegual
1.Lessolͼlicitudsdellicènciad’obresdeconstruccióomodificaciódegualhaurand’aportarla
documentaciósegüent:
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a) Instàncianormalitzadadesolͼlicitud.
b) Fitxatècnicasegonsmodelnormalitzat.
c) Fotografia de l’accés en façana, des de l’exterior amb la porta d’accés
oberta.Calqueesvegilavorera.
d) En cas de no disposar de llicència  prèvia d’obres d’edificació, plànols de
garatgeolocal,amblatotalitatdelaplantabaixaacotadaaescala1:100on
consti la superfície del garatge o local, l’amplada lliure de pas de la porta
d’accés a l’interior, i la disposició dels vehicles a l’interior del garatge o
local.
e) Comprovantdelpagamentdelataxa,elpreupúblicodipòsitdefiança.
2.Lessolͼlicitudsdellicènciad’obresdesupressiódegualaportaranladocumentaciósegüent:
a)
b)
c)
d)
e)

Instàncianormalitzadadesolͼlicitud.
Fitxatècnicasegonsmodelnormalitzat.
Fotografiadel’accésenfaçana,desdel’exterior.Calqueesvegilavorera.
Placadegual.
Justificantdelpagamentdelataxa,elpreupúblicodipòsitdefiança.

3.Lescomunicacionsd’obresdereparaciódeguals,handepresentarladocumentaciósegüent:

a) Instàncianormalitzadadecomunicació.
b) Fotografiadelavoreraarepararonesvegilafaçana.

Article34.ͲDocumentaciódelsexpedientsd’obresderasescalesicanalitzacions
1. Les solͼlicituds de llicències d’obres de rases cales i canalitzacions de l’article 32.1b), d) i e)
aportaranladocumentaciósegüent:
a) Instàncianormalitzadadesolͼlicitud.
b) Projected’obres:
ͲMemòriatècnica.
ͲPressupostd’execuciómaterial.
ͲPlànol.
ͲFulld’assumpciódeladirecciófacultativa.
ͲEstudibàsicdeseguretatisalut,siescau.
c) Plànoldesenyalitzaciódelesobresquanafectialacalçada.
d) Comprovantdepagamentdelestaxesiimpostoscorresponents.
2.Lescomunicacionsd’obresderasescalesicanalitzacionsl’article32.2b),c)id)aportaranla
documentaciósegüent:
a) Instàncianormalitzadadecomunicació.
b) Plànol.
c) Comprovantdepagamentdelestaxesiimpostoscorresponents.
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Article35.ͲDocumentaciódelsexpedientsd’obresdeconnexióalclavegueram
Les solͼlicituds de llicències d’obres de construcció del ramal de connexió a la xarxa de
clavegueramaportaranladocumentaciósegüent:

a) Instàncianormalitzadadesolͼlicitud.
b) Justificantdelpagamentdelataxa,elpreupúblicodipòsitdefiança.


TÍTOLII.ͲPROCEDIMENTICONDICIONS

CAPÍTOLI.ͲTRAMITACIÓDELESLLICÈNCIES


Article36.ͲPresentaciódelasolͼlicitud

1. La solͼlicitud de llicència es presentarà al Registre general de l’Ajuntament, per imprès
normalitzat, si s’escau, o a través de qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei
39/2015,d’1d’octubre,delprocedimentadministratiucomúdelesadministracionspúbliques;i
per qualsevol dels mitjans informàtics que disposi l’Ajuntament per relacionarͲse amb els
ciutadans.

2. La solͼlicitud s’acompanyarà de la documentació específica que per a cada tipus d’obres es
relacionen en aquesta Ordenança. A aquests efectes, l’Ajuntament informarà dels requisits i
documentaciónecessàriesperpresentarlasolͼlicituddellicènciaolacomunicaciód’obres.Els
projecteshaurand’estarsignatspelprofessionalcompetentiperlapersonapromotora,encada
documentiacadaplànol.

3. Si la solͼlicitud presentada no reunís algun dels requisits establerts a la normativa de
procedimentcomúvigentienaquestaOrdenança,olimanquésalgundocumentdepreceptiva
aportació,l’Ajuntamentrequeriràelsolͼlicitantperquèenelterminidedeudieshàbilsesmeni
ladeficiènciadetectadaoaportielsdocumentspreceptius,ambl’advertimentqueeltranscurs
delterminisensehavercomplitelrequeriment,comportaràtenirelsolͼlicitantperdesistitdela
petició.Eldesistimentesdeclararàmitjançantunaresolucióenquèconstinelsfetsproduïtsila
normativa aplicable, i es notificarà amb la indicació que durant els tres mesos següents la
personainteressadatindràalasevadisposicióladocumentaciópresentadaamblasolͼlicitud.


Article37.ͲRecepciódelasolͼlicitudiinformaciódelterminideresolució

Dinselsdeudiessegüentsalarecepciódelasolͼlicituddelallicència,l’Ajuntamentinformarà
els interessats de la data de presentació de la solͼlicitud, del termini màxim de resolució del
procedimentidelsefectesquepuguiproduirelsilenciadministratiu. 7


Article38.ͲDeficiències

1. Quan en la tramitació de la llicència s’observessin deficiències esmenables, es notificaran a
l’interessatperquèlesesmeni,enelterminiquesel’indiqui,quenoseràinferioraquinzedies,
7

 Actualment, article 21.4 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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amb la indicació que el procediment queda suspès mentrestant, i amb l’advertiment que
l’expedientcaducaràsiquedésparalitzatpertresmesos.

2.Uncopresolteslesdeficiències,l’Ajuntamenthauràdedictarlaresoluciócorresponent,per
atorgarodenegarlallicènciasolͼlicitada.Enelprimercas,amblaimposiciódelesnecessàries
condicionstècniquesijurídiques.Nomésespodrancomunicardeficiènciesunavegadaabansde
laresoluciódel’expedient.

3.TranscorregutelterminifixatsensehaverͲseefectuatl’esmenaindicada,elparticularperdrà
el seu dret al tràmit i el procediment podrà continuar, si el tràmit no és indispensable per
resoldre. En cas contrari, es declararà per decret la caducitat de l’expedient i l’arxiu de les
actuacions.

4. Les deficiències que puguin ser objecte de condicionament en la llicència s’hi incorporaran
comacondicionsespecials.

5.Silesdeficiènciesdetectadesnoforenesmenables,esdenegaràlallicència,prèviaaudiència
alainteressada,perterminidedeudies.

6.S’entendrancomadeficiènciesnoesmenables:

a) Incomplir els paràmetres reguladors del sistema d’ordenació o de la concreta
qualificació que es tracti, quan per resoldre l’incompliment s’hagi de modificar el
projectesubstancialment.
b) Vulnerarlaregulaciódelsusosestablertaenelplanejamenturbanístic.
c) Norespectarelssistemes,generalsolocals,previstospelplanejamenturbanístic.


Article39.ͲInformes

1.Entotexpedientdellicèncieselsserveistècnicsemetranuninformeenelquèesfaràconstar
la classificació i qualificació del sòl, el número de parcelͼla cadastral, i s’informarà sobre si el
projecte presentat compleix les determinacions de planejament vigent i altra normativa
urbanísticaaplicable.Aixímateix,s’indicaràlescondicionsespecials,normativesitècniquesales
que s’haurà de subjectar la llicència. També s’emetran els informes d’altres organismes o
departamentsdel’Ajuntamentquesiguinpreceptiusonecessarisperresoldre,sis’escau.

2.AL’expedients’emetràuninformejurídicamblapropostaderesolucióaadoptar,iambla
indicació que la llicència s’ajustarà al projecte presentat, a les condicions generals aprovades
perl’Ajuntamentialescondicionsespecialscontingudesenl’informetècnic.Ambdósinformes
podranrealitzarͲseconjuntament.


Article40.ͲResolució.Silenciadministratiu

1. La resolució s’adoptarà d’acord amb el planejament vigent al moment de concedirͲse la
llicència, si es resol dins del termini establert. En cas contrari, la resolució s’adoptarà d’acord
ambelplanejamentvigentenladataenquès’entendrienproduïtselsefectesdelamancade
resolucióexpressadelasolͼlicitud.
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2.Ladenegaciódelallicènciaseràmotivada,enbasealincomplimentdelesprescripcionsdel
planejament,iprèviaaudiènciadedeudiesal’interessat,ambcòpiadelsinformesenquès’hagi
defonamentarladenegació.

3. La resolució es notificarà a la persona que hagi formulat la solͼlicitud, i a les persones que
acreditessin llur condició d’interessades i haguessin comparegut en l’expedient, amb indicació
delsrecursosquepuguinutilitzar.

4.Encapcass’adquiriranpersilenciadministratiufacultatsurbanístiquesque contravinguinl’
esmentada Llei, el seu reglament o el planejament urbanístic aplicable, ni aquelles que
comprometinlatitularitatdebénsodretsdedominipúblic,osòlsqueelplanejamentdestinia
sistemes.


Article41.ͲÒrgancompetentperresoldre

La competència i el procediment per a atorgar les llicències urbanístiques s’ajustarà al que
preveulalegislacióderègimlocal.L’òrgancompetentperresoldreseràl’alcaldeoalcaldessa,
quipodràdelegarenlaJuntadegovernlocaloeneltinentd’alcaldedelegatdelamatèria.


Article42.ͲContingutmínimdelesllicències

1.Elcontingutmínimdelallicènciaseràelsegüent:

a) Elnúmerod’expedient.
b) Elnomdelpeticionaridelallicència.
c) Lasituaciódelafincailaidentificaciócadastral.
d) Ladescripciódel’obra,úsoinstalͼlacióobjectedelallicència.
e) Elterminidecaducitat,d’acordamblesNormesdelPlaGeneral,d’aquestaOrdenançai
delalegislacióvigent.
f) Lesprescripcionsgeneralsilescondicionsparticulars,sin’hihagués,alesques’hade
subjectarlallicència,inclòslaconstituciódegaranties,sis’escau.
g) Laliquidaciótributària,terminisiformad’ingrés,opresentaciód’autoliquidació.
h) L’òrganquehadictatlaresolucióiladata.
i) Elsaltresrequisitsques’estableixinenlanormativad’aplicació.

2.Alallicèncias’hiadjuntarà,comexpressiógràficadelseucontingut,unexemplardelprojecte
odocumentacióaprovada,conformatpelsServeistècnicsmunicipals,idiligenciatambelsegell
delaCorporacióilainscripciódeladatadel’acordmunicipal.

3.Lesllicènciess’atorguensempresalvantelsdretsdepropietatisenseperjudicidetercers,i
no poden ser invocades per a excloure o disminuir les responsabilitats civils o penals en què
homincorrienl’exercicidelesactivitatscorresponents.


Article43.ͲTerminideresolució

1. El termini per a la resolució dels expedients de llicència és el que estableix la legislació de
règim local, de conformitat amb els tipus de llicència solͼlicitada. D’acord amb la normativa
vigent,lesllicènciesd’obresmajorsesresoldranenelterminidedosmesos,desdeladatade
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presentació. Les llicències d’obres menors i la llicència per la primera utilització i ocupació
parcialdelsedificisiconstruccionsenelterminid’unmes.

2. Els terminis a què es refereix l’apartat 1 anterior poden ser ampliats quan concorrin les
circumstànciesprevistesalalegislaciósobreprocedimentadministratiucomú,iquedaràsuspès
durant el temps atorgat al peticionari per esmenar les deficiències de la solͼlicitud o de la
documentaciópresentada,aixícomduranteltempsprevistperl’emissiód’informespreceptius.

3. Passat el termini inicial, més el de d’ampliació si escau, la solͼlicitud de llicència s’entendrà
estimadapersilenci,llevatdelssupòsitsprevistosal’article11delReialdecretlegislatiu7/2015,
de30d’octubre,pelques’aprovaelTextrefósdelaLleidelsòlirehabilitacióurbana.

4. D’acord amb la normativa de sòl i rehabilitació urbana 8 , elsilenci serà negatiu i per tant la
resolucióhauràdeserexpressaenrelacióamblessolͼlicitudsdellicènciaperalsactessegüents:

a) Movimentsdeterres,explanacions,parcelͼlacionsoaltresatesdedivisiódefinquesen
qualsevolclassedesòl,quenoforminpartd’unprojectedereparcelͼlació.
b) Lesobresd’edificació,construccióiimplantaciódenovaplanta.
c) Lainstalͼlaciódecasesoinstalͼlacionssimilars,provisionalsopermanents.
d) Latalademassesarbòriesodevegetacióarbustivaenterrenysincorporatsaprocessos
de transformació urbanística i, en tot cas,  quan la tala derivi de la legislació de
protecciódedominipúblic.


Article44.ͲModificacionsdeprojecteaprovat

1.Si,aprovatelprojecte,iniciadesonolesobres,s’introduísalgunavariacióenelprojecte,es
distingirà si les modificacions són substancials o si es tracta de modificacions de detall. Si es
tractad’unamodificaciósubstancial,estramitaràcomaunanovallicència.

2. Són modificacions substancials del projecte les que tinguin per objecte alterar el nombre
d’entitats, les ampliacions de les superfícies existents superiors a 12 m2, les que afecten els
fonamentsoelementsestructurals,ilesmodificacionsrespectel’úsurbanístic.

3. Són modificacions de detall del projecte la resta de variacions que es puguin introduir. Les
modificacions de detall es comunicaran prèviament a la seva execució. Amb la instància
normalitzada s’haurà de presentar la documentació escrita i gràfica que indiqui les
modificacionsproposadesrespecteelprojecteautoritzatielprojected’execució,sis’escau.

4. Un cop presentada la documentació, els serveis tècnics la verificaran i, en cas que la
modificació no s’ajusti a la normativa, s’haurà de denegar, prèvia audiència a la persona
interessada.


8

ReialDecretlegislatiu7/2015,de30d’octubre,pelques’aprovaeltextrefósdelaLleideSòliRehabilitació
Urbana.
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CAPITOLII.RÈGIMDECOMUNICACIOPRÈVIAIDECLARACIÓRESPONSABLED’OBRES


Article45.ͲObressubjectesacomunicacióprèvia

1. Les obres i actuacions que consten a l’article 12 d’aquesta Ordenança no precisaran de
llicènciamunicipal,peròprèviamentalseuinicilapersonainteressadahauràdecomunicarͲhoa
l’Ajuntament.

2.Lapresentaciódelacomunicacióprèvia,d’acordambelsrequisitsiambladocumentaciódels
articles anteriors, i sempre que no contravinguin la normativa urbanística aplicable, habilita
l’interessatperal’execuciódelesobrescomunicades,desdelasevapresentacióenelRegistre
del’Ajuntamentoatravésdelatramitacióelectrònica,sis’escau.

3.Lesobressotmesesacomunicacióprèvianoempararanobrescontràriesalalleid’urbanisme,
al planejament ni altra normativa urbanística aplicable, ni podran transferir al peticionari ni a
tercersfacultatsrelativesaldominipúblic.

4.L’Ajuntamentsotmetràacontroladministratiuitècnicl’adequacióal’ordenamenturbanístic
vigentladocumentaciópresentada,ienconseqüènciarequeriràelsolͼlicitantperquècompleti
ladocumentaciópresentadaosolͼlicitil’oportunallicència,silesobresnos’adeqüenalrègim
decomunicacióprèvia.


Article46.ͲDocumentacióapresentaralacomunicacióprèviad’obres

1.Alacomunicaciós’adjuntaràladocumentaciósegüent:

a) Unafotografiadelafaçana,silesobresl’afecten.
b) Elsplànolsdesituació,emplaçamentirègimurbanísticaplicable,ambbasetopogràfica
aescalaadequadaiambindicaciódel’àmbitd’intervenció.
c) Ladescripcióil’emplaçamentdelesobresaexecutaridelasuperfícieafectada.
d) Ladocumentaciótècnicasegonsl’obraarealitzar.
e) Elpressupostdelesobresaexecutar.
f) Estudibàsicdeseguretatisalut.
g) Fulld’assumeixdeladirecciófacultativa.
h) Elresguardacreditatiudelpagamentdelataxaidel’impostd’obrescorresponents.
i) Una declaració responsable en què es faci constar que les obres s’ajusten al
planejament,ordenancesialtranormativaurbanísticaaplicable.
j) Fulldecàlculdelabaseimposable.

2. Les obres s’hauran de finalitzar en el termini màxim de sis mesos des de la data de la
presentació.

3.Enlescomunicacionsd’obresperlainstalͼlaciódetendalsalafaçanavinculatsalaterrassa
d’unaactivitatdepúblicaconcurrènciacaldràaportarinformed’ocupaciódeviapública.


Article47.ͲValidesa,eficàciaiacreditacióiformalitzaciódelacomunicacióprèviad’obres
1.Noméstenenvalidesajurídicalescomunicacionsprèviespresentadesdeconformitatambles
determinacions d'aquesta Ordenança i amb la normativa sectorial que les prevegi; i tenen
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eficàciadesdelasevaentradaalRegistredel’Ajuntamentodesdelapresentaciótelemàtica,
acompanyadadetotaladocumentacióimprescindibleperalasevaverificacióformal.

2. El promotor de les obres pot acreditar la comunicació prèvia mitjançant còpia de la
documentació presentada, segellada pel Registre de l’Ajuntament o justificant de la seva
presentació telemàtica. Aquesta còpia formal de la comunicació presentada ha d’estar en tot
moment a disposició del personal de control i d’inspecció, en l'emplaçament on s'estan
realitzantlesobres.

3. L’Ajuntament notificarà al promotor de les obres les mancances documentals de la
comunicacióil’indicaràquedisposadedeudiespertald’esmenarͲles.Encasdenoaportarla
documentació o dades requerides, es dictarà una resolució que declari la ineficàcia de la
comunicació prèvia, i el promotor haurà de presentar novament la comunicació prèvia per a
legalitzarlesobresexecutades,senseperjudicidelespossiblesresponsabilitatsqueresultinper
haverdutatermeobresemparadesenuntítoldeclaratineficaç.

Article48.ͲVerificaciódelacomunicaciódelesobres
1.Lesfacultatsdeverificacióestanconstituïdespertoteslesactuacionsdelsserveismunicipals
que s’estimin convenients per a la constatació de l’exactitud, la veracitat i la precisió de les
dades aportades a la comunicació prèvia. La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter
essencialenqualsevoldadaqueconstienlacomunicacióoenladocumentacióacompanyada
determinenlaimpossibilitatdecontinuarduentatermel’actecomunicat,desdelmomenten
quèesnotifiquilaresoluciócorresponent,sensperjudicidelesresponsabilitatsqueescaiguin.

2.Elprocedimentdeverificaciótindràunaduradamàximadedosmesos,iconstadeduesfases:

2.1.Comprovació:

a) Consisteix en la constatació documental per part dels serveis tècnics municipals
conformelesobresoinstalͼlacionsestrobendinsdelssupòsitssubjectesacomunicació
prèviai que compleixenelsrequisits exigits peradurͲlesa terme. Elsserveistècnicsi
jurídicsmunicipalsinformaransobresiesdonaqualsevolinexactitud,falsedatoomissió
de les dades de caràcter essencial; en aquest cas, es donarà trasllat a la persona
interessada,ambl’advertimentque,mentrenopresentilacomunicaciócorrecta,nopot
duratermel’actuacióqueestracti.
b) Es considera que la inexactitud, falsedat o omissió es de caràcter essencial en els
supòsitssegüents:
- Quanlesobresestrobensubjectesallicència.
- Quans’ometinofalsegindadesessencialsque,sis’haguessinaportat,quedaria
palèsquelesobresestansubjectesallicència.
- Quan no s’aportin les autoritzacions o justificacions preceptives d’acord amb
aquestaordenançaoambaltranormativaaplicablevigent.
c) L’informeemèssobrelesanteriorsirregularitatsestraslladaràalapersonainteressada,
i se li conferirà un tràmit d’audiència perquè en el termini de deu dies hàbils pugui
aportar la documentació requerida o formularͲhi les alͼlegacions que consideri
pertinents.
d) Si no es formulen alͼlegacions o es mantenen les insuficiències o incompliments
detectats,esdictaràunaresolucióquedeclarilaineficàciadelacomunicacióprèvia.
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2.2 Inspecció:

a) Consisteixenlaverificacióinsitudequelesobresques’executens’ajustenalesobres
comunicades i als requisits de la documentació acreditativa, efectuada pels serveis
tècnicsmunicipals.

b) Elsserveistècnicsmunicipalsinspeccionaranlesobresques’executinin’aixecaranacta
oemetraninformedelresultat,quepodràser:
Ͳ Favorable,encasquelesobresestiguind’acordambladocumentaciópresentadai
lanormativad’aplicació.Aquestaactafinalitzaelprocediment.
Ͳ Desfavorable, en cas que les obres no s’ajustin substancialment a la comunicació
efectuada.Enaquestcas,esrequeriràlapersonainteressadaperquè,eneltermini
dedosmesos,ajustilesobresaladocumentaciópresentadao,sisonlegalitzables,
completilacomunicacióamblesmodificacionsoampliacionsexecutades.


Article49.ͲDeclaracióresponsable

1. Les obres i actuacions que consten a l’article 13 d’aquesta Ordenança estaran sotmeses al
règimdedeclaracióresponsable.

2.Lescomunicacionsperal'execuciód’aquestesactuacions,tenenunavigènciadetresmesos,
transcorregutelsquals,iencasdenohaverͲseexecutattotalmentlesobres,calpresentaruna
novadeclaracióresponsable.

3. L’Ajuntament podrà sotmetre a control posterior les obres executades d’acord amb la
declaració responsable, en els termes dels articles precedents, referits a les comunicacions
d’obres,irequerirelspromotorsperquèadoptinlesmesuresnecessàriesescasd’executarͲse
obresqueexcedeixindelesdeclarades.


CAPITOLIII.CONDICIONSURBANISTIQUESDELESLLICENCIES


Article50.ͲLlicènciesd’edificaciócondicionadesalaurbanització

1.Quanl’obraoedificaciórequereixilaurbanitzacióprèviaosimultàniaielsterrenysdecessió
obligatòria i gratuïta no s’haguessin lliurat a l’administració, no es podrà atorgar llicència
d’edificació fins que es compleixin els deures de cessió de terrenys i els compromisos que
legalmentprocedeixin.

2.Peratorgarllicènciadeconstruccióensòlurbàconsolidatésnecessariquelaparcelͼlatingui
laconsideraciódesolar,d’acordambelsrequisitsdefinitsal’article29delTextrefósdelaLlei
d’Urbanisme.

3.Malgrataixò,isenseperjudicidelqueestableixelReglamentdelaLleid’Urbanisme,espot
atorgarlallicènciacondicionadaalarealitzaciósimultàniadelesobresd’urbanitzacióquanhi
concorrinlescircumstànciessegüents:

a. Quel’elementquefaltinosiguil’accésrodat,laxarxadesanejamentolaxarxaelèctrica
id’abastamentd’aigua.
b. Quesiguincompatibleslesobresd’urbanitzacióiedificació.
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c. Que s’assegurin l’execució simultània o successiva de la urbanització mitjançant el
dipòsitd’unafiançaoavalbancari.Lagarantianoseràinferior,enquantia,al'import
calculatdelesobresd’urbanitzacióquerestinpendentsimputablesalsolͼlicitant.
d. Quel’interessatescomprometiperescritenelmomentdedemanarlallicènciaano
utilitzarl’edificaciófinsal’acabamentdelesobresd’urbanització,aixícomaferconstar
aquestcompromístantenlestransmissionsdelapropietatcomenlescessionsdel’ús
de tota l’edificació o de parts d’aquesta, i amb indicació que el nou adquirent o
cessionarisesubrogaràenaquestscompromisos.


Article51.ͲCessiódesòlvinculatalallicènciaurbanística

1.Lacessiódesòlcomacondiciódelaconcessiód’unallicènciaurbanísticaesformalitzaràen
unescritenquès’oferiràlacessiódelsòl,ambidentificaciódelafinca,inotasimpleinformativa
de menys de tres mesos d’antiguitat, així com la certificació cadastral descriptiva i gràfica i el
plànol identificatiu del sòls a cedir. S’haurà d’acompanyar a la solͼlicitud una direcció de
contacte,quepotserelectrònica,aefectesdecomunicació,fotocòpiadelDNIoNIFdeltitular
o titulars i, quan la persona interessada sigui una persona jurídica, fotocòpia del títol que
justifiquilarepresentaciódelsolͼlicitant,degudamentinscritaalregistrecorresponent.

2. A l’expedient s’emetrà el corresponent informe tècnic què es detallarà la qualificació
urbanística, el destí previst i la superfície a cedir, acompanyat dels plànols de qualificació i
parcelͼlari.Tambéconstaràl’informejurídicambpropostaderesolució,verificanticompletant
lesdadesperlainscripciódelterrenyenelRegistredelaPropietat.Elsinformestècnicijurídic
podranserconjunts.

3. La inscripció de la porció cedida es formalitzarà de conformitat amb el Reial Decreto
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento
paralaejecucióndelaLeyHipotecariasobreinscripciónenelRegistrodelaPropiedaddeactos
denaturalezaurbanística,ilarestadenormativaaplicable.Del’expedientesdonaràtrasllatal
departamentdePatrimonidel’Ajuntament.


Article52.ͲAdquisiciódeparcelͼlessobreres

1. L’Ajuntament podrà proposar, abans d’atorgar llicència, que la persona propietària d’una
fincaadquireixilaparcelͼlaoparcelͼlessobreresmunicipalsambquèconfrontiamblafinalitat
deregularitzarlaconfiguraciódelesfinques.

2.Lapersonapropietàriadeterrenysqueconfrontinambunaparcelͼlasobreramunicipalpodrà
solͼlicitarͲne l’adquisició per tal d’agregarͲla a aquells, mitjançant escrit acompanyat de nota
simple informativa de menys de tres mesos d’antiguitat de la finca adjacent a la parcelͼla
sobrera, així com la certificació cadastral descriptiva i gràfica  i el plànol identificatiu de la
mateixa. S’haurà d’acompanyar la solͼlicitud d’una una direcció de contacte, que pot ser
electrònica, a efectes de comunicació,  fotocòpia del DNI o NIF del titular o titulars i ,quan la
personainteressadasiguiunapersonajurídica,fotocòpiadeltítolquejustifiquilarepresentació
delsolͼlicitant,degudamentinscritaalRegistrecorresponent. 

3. A l’expedient els serveis tècnics municipals elaboraran l’informe de valoració i el plànol
topogràfic i redactaran el document de formalització de les condicions de l’adquisició de la
parcelͼla sobrera, que necessàriament tindrà annexat el plànol d’identificació de la porció
objectedetransmissió.
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4. El document de formalització de les condicions haurà de ser subscrit per la persona
propietària,opropietàriessifoselcas,delafincaconfrontant.

5. Una vegada formalitzades les condicions d’adquisició es podrà concedir la llicència que
n’estiguéspendent,sifoselcas.

6. L’alienació tindrà plens efectes quan sigui autoritzada per l’òrgan competent i es
materialitzaràenescripturapública.


Article53.ͲCondicionsdelesllicènciesurbanístiques

1. La llicència d’obres obliga al seu titular, sense perjudici dels altres deures assenyalats en
aquesta Ordenança o en les Ordenances Fiscals, a complir les condicions especifiques que
s’expressin en la resolució que atorgui la llicència, i, en general, les condicions generals que
aprovil’Ajuntament.

2. La inspecció municipal examinarà si les obres o les instalͼlacions realitzades s’ajusten a la
llicènciaconcedidaialessevescondicions,encascontrari,lainspeccióreflectiràenl’actaque
s’estengui les infraccions que s’haguessin observat, a la vista de la qual l’ Ajuntament podrà
disposarlesmesuresdeprotecciódelalegalitaturbanísticapertinents.

3.Amésdelescondicionsgenerals,lesllicènciesimposaranlescondicionsparticularsicriteris
tècnics que, segons la normativa vigent, o d’acord amb els informes que emetin els serveis
tècnicsmunicipalsod’altresorganismes,siguinadientsaltipusd’obraoactuacióqueestracti.


Article54.ͲGarantiesdelesobligacions
1. Per a garantir el compliment de les obligacions relacionades amb el domini públic,
l’Ajuntament pot establir en l’acte d’atorgament de la llicència l’obligació de dipositar una
fiança,l'importdelaqualconcretaràl’informedelsServeistècnicsmunicipals.Lallicènciaserà
efectiva previ dipòsit de la fiança imposada, que tindrà sempre el caràcter de condició
suspensivadelsefectesdelallicència.

2.Elstitularsdelesllicènciesd’obres,tantmajorscommenors,restaranobligatsadipositarla
fiança que garanteix l’obligació de la correcta gestió dels residus i deixalles generats a l’obra
d’acordambelqueesdisposaal’article11delDecret89/2010,de29dejuny,pelquals’aprova
elPROGROC.Aquestafiançaseràretornadauncopl’obrahagiestatfinalitzada,is’hagiaportat
elconjuntdecertificacionsquedemostrinlacorrectagestiódelsresidusgenerats.

3.Lesempresesdesubministramentdeserveispúblicspodranconcertarambl’Ajuntamentla
constitució d’un dipòsit global, renovable anualment, prèvia revisió, pel conjunt de les obres
previstes.


Article55.ͲPòlissad’assegurança

Peragarantirlareparaciódedanysatercers,eltitulardelallicènciaoelconstructordisposaran
delapòlissad’assegurança.
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CAPITOLIV.VIGÈNCIA,PRÒRROGA,TRANSMISSIBILITAT,CADUCITATIREVOCACIÓ


Article56.ͲTerminisdevigènciaicaducitatdellicènciesicomunicacions

1.Toteslesllicèncieshaurandepreveureunterminiperalcomençamentdelesobresiunaltre
per a acabarͲles, en funció del principi de proporcionalitat. Si la llicència atorgada no els
estableix,elsterminisdecomençamentid’acabamentdelesobressónelssegüents:

a) Obresdenovaplantaiobresparcialsd’intervencióenedificisquerequereixinprojecte
tècnic:unanyperacomençarͲlesitresanysperaacabarͲles.
b) Obresdeconnexióaserveisalaviapública:tresmesosperacomençarͲlesisismesos
peraexecutarͲles.
c) Peralarestad’obres:unanyperacomençarͲlesidosanyperaacabarͲles.
d) Performalitzaroperacionsderivadesdellicènciesdedivisióhoritzontalideparcelͼlació:
18mesos.

2.Elterminiperiniciar,perexecutariacabarlesobres,començaràacomptardesdeladatade
notificaciódelallicència.

3. Per les declaracions responsables: tres mesos per executar les obres, a comptar de de la
presentacióal’Ajuntament.

4. Per les comunicacions d’obres: sis mesos per executar les obres, a comptar des de la
presentacióal’Ajuntament.

5.Perlescomunicacionsd’obresdegualsiobresderases,calesicanalitzacions:tresmesosper
executarlesobres,acomptardesdelapresentacióal’Ajuntament.

6. La llicència d’instalͼlació de grues torre tindrà, com a màxim, la mateixa durada que l’obra
sobrelaqualactuen.


Article57.ͲPròrrogadelesllicènciesicomunicacions

1. El titular d’una llicència urbanística té dret a obtenir una pròrroga tant del termini de
començamentcomdelterminid’acabamentdelesobres,perlameitatdelsterminisestablerts
en la llicència, prèvia solͼlicitud abans que hagi transcorregut el termini que es tracti, i amb
subjeccióalarestadecondicionsdelallicènciaatorgada.

2. Així mateix, si no han variat les condicions urbanístiques que motivaren la concessió de la
llicència, se’n podrà autoritzar una segona pròrroga pel mateix termini i condicions de la
primera.Percausesjustificadesienvirtutdelprincipideproporcionalitatespodranautoritzar
pròrroguessuccessives,enlesmateixescondicions.

3.Eltitulardelacomunicacióprèviapodràpresentarunapròrrogaperl’execuciódelesobres
pelmateixterminid’execució.
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Article58.ͲTransmissibilitat

1.Lesllicènciesd’obresicomunicacionssóntransmissibles.Perquèlatransmissiótinguiefecte,
caldrà comunicarͲla mitjançant un escrit subscrit pel cedent i pel cessionari. Transcorregut un
messensehaverͲsenotificatlaimprocedènciadelacessió,esconsideraràplenamenteficaç.La
improcedènciadelatransmissiós’acordaràperresoluciómotivadadel’òrgancompetentpera
atorgarͲla.

2. Un cop produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular són
assumidespelnoutitular.

3. Si es produeix la transmissió sense efectuar la comunicació corresponent, l’antic i el nou
titular queden subjectes de forma solidària a totes les responsabilitats i les obligacions
derivadesdelallicència.


Article59.ͲCaducitatdelesllicències

1. Les llicències caducaran pel transcurs dels terminis de començament o d’acabament de les
obres,odelessevespròrrogues,sensehaverͲseiniciatofinalitzatlesobres.

2.Lacaducitatdelesllicènciesseràdeclaradaperl’òrganalqualcorresponlasevaconcessió,
prèviaaudiènciadelapersonatitular.

3. Declarada la caducitat, per continuar les obres o actuacions no executades caldrà solͼlicitar
nova llicència a la que serà d’aplicació l’ordenació urbanística en vigor en aquell moment,
inclosal’adaptacióalanormativatècnicaͲconstructivaaprovadaambposterioritatalallicència
inicial,aixícomsatisferelstributslocalscorresponents.


Article60.ͲRevocació

Lesllicènciesquedaransenseefectessis’incompleixenlescondicionsaquèfossinsubjectes,i
podranserrevocadesenelscasosiamblescondicionsqueestableixilanormativavigent.Amb
caràcterprevialadeclaracióderevocaciódelallicència,s’atorgaràuntràmitd’audiènciade15
dies.


TÍTOLIII.ͲPROCÉSCONSTRUCTIU

CAPITOLI.SEGURETATENLACONSTRUCCIÓIESPAISPÚBLICS


Article61.ͲCondicionsdesolidesaiseguretat

1. Mentre duri l’execució de les obres, les construccions han de reunir, les condicions de
solidesa i seguretat que requereixin, amb subjecció a les disposicions generals, i sota la
responsabilitatdeladirecciófacultativadel’obra.

2. L’Ajuntament podrà comprovar en tot moment les indicades condicions i ordenarͲhi les
mesuresqueconsidericonvenientsperalasevaefectivitat.
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3. Els Serveis Tècnics podran determinar la necessitat d’adoptar les mesures de seguretat
adientsrespectelesfinquescontigüesaixícomenl’espaipúblic.

4. Quan les obres projectades puguin afectar l’estructura d’ un edifici existent que es trobi
ocupat,eltècnic/Ͳcaquehagiredactatelprojectehauràdepresentaruninformeindicantque
l’execució de les obres no comportaran cap risc per a les persones ocupants ni a terceres
persones.


Article62.ͲAltresprescripcions

1.Elpromotorcomunicaràaladirecciófacultativaial’Ajuntamentl’inicidelesobres.

2.Durantl’execuciódelesobress’haurand’acomplir,amésdelesqueexpressamentindiquila
llicència,lesprescripcionssegüents:

a) Protegiradequadamentelspavimentsdelavoreraicalçada,perevitareltrencamentde
conduccionsdeserveissoterrats,especialmentsil’obracomportaelpasdecamions.
b) Complirlesnormesestablertessobrehoraridecàrregaidescàrrega,neteja,oberturai
reomplertsderases,retiradaderunesimaterialsdelaviapúblicaialtresdisposicions
depoliciadelaviapública.
c) Recolliriconduirlesaigüesbrutes,residualsipluvialscapalaxarxadeclaveguerammés
propera. Les canonades necessàries per aquesta finalitat han de ser encastades a la
plantabaixa.
d) Realitzarlesconnexionsd’electricitat,aigua,gasitelecomunicacionsquehaurandeser
subterrànies o bé s’hauran de preveure a la façana en espais dissenyats  per aquesta
finalitat.
e) Colͼlocar a les façanes de l’edifici la instalͼlació d’enllumenat públic, de plaques,
númerosialtreselementsd’utilitatpúblicaquedeterminil’Ajuntament.


Article63.ͲDirecciódelesobresiempresaconstructora

1. Totes les obres que requereixin projecte tècnic i en les que, per les seves característiques,
resultinecessari,s’executaransotaladirecciófacultativadetècniclegalmentcompetent.

2.Encasdelarenúnciadeladirecciófacultativadelesobres,aquestfets’hauràdenotificara
l’Ajuntamentenelterminimàximdetresdiesmitjançatunescritmotivat.Elpromotorhauràde
suspendre immediatament les obres i designar un nou facultatiu director, qui comunicarà a l’
Ajuntamentl’acceptació.Entotcas,esprendranlesmesuresdeseguretatquerequereixil’obra.
Si les obres afectessin l’estructura de l’edifici, la designació del nou tècnic haurà de ser
immediata.

3. Si canviés l’empresa constructora de l’obra, el titular de la llicència o la nova empresa
constructora hauran de posar aquesta circumstància en coneixement de l’Ajuntament en el
terminidequinzedies,desqueesprodueixielcanvi,mitjançantelfulldenomenament.

4. Si durant el transcurs de l’execució d’una obra fos necessari introduir modificacions en el
projecte,caldràsolͼlicitarlamodificaciódelallicènciaambcaràcterprevialasevaexecució;la
tramitació de la modificació donarà lloc a la liquidació dels tributs corresponents per aquest
concepte, en la part que excedeixi del pressupost de l’obra inicialment projectada. Per als
simplesreajustamentsdelprojecteal’obra,quenoimpliquinmodificaciódeladocumentació
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tècnica, serà suficient la presentació de documentació gràfica i escrita del canvi d’un croquis
explicatiu a l’ Ajuntament, en el moment d’ executarͲ se o de presentar la comunicació de
primera ocupació, si s’escau. En els casos de comunicació o declaració responsable, es
presentaràunacomunicacióodeclaraciócomplementària

5. Excepcionalment, si durant l’execució de les obres es modifiqués l’estructura o l’aspecte
exterior, per exclusives raons de seguretat i d’higiene, les obres no seran aturades durant la
tramitació administrativa de la solͼlicitud de la modificació del projecte. La solͼlicitud haurà
d’anaracompanyadad’unannexcomprensiudelajustificacióidelacertificaciócorresponents
deladirecciófacultativadelesobres,quiesresponsabilitzaràdelalegalitatdelesalteracionsa
introduirͲhi.


Article64.ͲObligacionsdurantl’execucióiconclusiódelesobres

1. En totes les obres haurà d’haver exhibit, a disposició dels tècnics i personal municipal, un
exemplar de la llicència d’obres i del projecte aprovat, o de la comunicació o declaració
responsable.

2.Siestractadellicènciad’obresmajors,incloseslesd’obresd’enderroc,durantl’execucióde
lesobres,caldràcolͼlocarimantenirenbonescondicions,demaneraqueespuguillegirdesde
la via pública, la placa informativa homologada per l’Ajuntament. Per la resta d’obres i
igualment durantlaseva execució,caldràcolͼlocar deformavisibleel distintiuhomologatper
l’Ajuntament.


Article65.ͲParalitzaciódelesobresiinstalͼlacions.

1.Siesprodueixlaparalitzaciódelesobres,perterminisuperioratresmesos,siguipervoluntat
del seu titular o com a conseqüència d’una decisió administrativa de paralització definitiva, la
personatitulardelallicènciaestàobligadaa:

a) Reposar els elements d’urbanització i mobiliari urbà a l’estat anterior a l’inici de les
obres.
b) Tancarlaparcelͼlaosolaralímitdefaçana.
c) Prendre les mesures cautelars necessàries, i retirar o ubicar els elements dels serveis
provisionals de les obres a línia de façana, per tal que l’obra paralitzada no afecti
negativamentlesedificacionsveïnesnil’espaipúblic.
d) Enel casde tenirinstalͼladaunagrua, aparellelevadorobastida,caldràdesmuntarͲla
permotiusdeseguretatpública.
e) Prendre les mesures de seguretat necessàries respecte al risc de caiguda d’objectes i
materialsialriscdecaigudadepersonesadiferentnivell.
f) Mantenirl’obraielsolarnetdebrutíciaivegetació.

2. En el supòsit d'incompliment de les obligacions establertes a l’apartat anterior, l’autoritat
municipaldictaràlesordresdemanamentoportunes,ipodràordenarͲnel’execucióforçosadels
treballsnecessaris,ambcàrrecalapersonatitular.
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CAPITOLII. FINALITZACIÓDELESOBRES


Article66.ͲRetiradadematerialireposiciódevoreres

Dinsdelstresdiesimmediatsalaconclusiódel’obraesretiraranelsmaterialsquehiresten,ies
reposaràlavorerailacalçada,siabansnohohaguessinpermèslesnecessitatsioperacionsde
laconstrucció,iesrepararanelsdanysques’hagincausatalselementsd’urbanitzaciódelsòl,
subsòlivoldelaviapública.


Article67.ͲComunicacióprèviad’úsiocupació,ollicènciad’úsiocupacióparcial.

1.Enlesnovesconstruccions,ampliacionsdevolumicanvisdel’úsahabitatge,idinsdelmes
següent a la finalització de les obres, el promotor comunicarà a l’ Ajuntament la primera
ocupació de l’edifici o el canvi de l’ús a habitatge, o solͼlicitarà la llicència d’ús i primera
ocupacióparcialdel’edifici.Alacomunicacióosolͼlicituddellicènciaadjuntaràladocumentació
previstaenl’article25d’aquestaOrdenança,referidaalatotalitatdel’obra.

2. Presentada la documentació, els tècnics municipals realitzaran la corresponent visita
d’inspecció i verificaran que l’edificació s’ajusta al projecte aprovat i a les modificacions
introduïdes,siescau;ques’hancomplitlescondicionsdelallicènciad’obres concedida,i que
s’hanreposatelsserveisielselementsurbansafectats.Enaquestcas,estindràperverificadala
comunicació o s’expedirà la llicència de primera utilització i ocupació parcial de l’edifici, i
simultàniaments’ordenaràelretorndelesgarantiesdipositades,d’acordamblescondicionsde
lallicència.


Article68ͲDevoluciódegaranties

1. Quan, acabada l’obra, l’aval o altra garantia dipositada no s’hagi pogut retornar amb la
concessiódelallicènciaocomunicaciódel’úsiocupació,eltitularpodràsolͼlicitarladevolució
del dipòsit o la cancelͼlació de l’aval bancari constituïts. A la solͼlicitud s’adjuntaran els
documentsquejustifiquinques’hancomplittotalmentisatisfactòrialesobligacionsgarantides.

2. Ladocumentacióaaportarseràlasegüent:

a) La solͼlicitud de devolució formulada per la mateixa persona que va constituir la
garantia, amb identificació del nom, DNI i domicili per a notificacions, així com
l’import,ladata,elnúmeroderegistreielconceptedelafiançadipositada.Encas
queelsolͼlicitantfosunapersonadiferent,call’autoritzaciódequivaconstituirla
garantiaol’acreditacióques’haproduïtunasubrogació.
b) Lacertificacióoinformedeltècnicdirectordelesobresonconstiques’hanliquidat
lescàrreguesd’urbanitzaciópendentsol’execuciótotaldelesobresd’urbanització,
aixícomdelsdesperfectesaldominipúbliclocal,sis’escau,il’acomplimentdetotes
lesobligacionsurbanístiquesespecificadesal’acordd’atorgamentdelallicència.
c) Siestractadepersonesfísiques,elfulldegudamentcomplimentatdesolͼlicitudde
transferènciabancàriaperladevolució,signatpeltitulardeladevolució.
d) En cas de tractarͲse de persones jurídiques, un document acreditatiu de la
titularitatdelcomptecorrentoeldocumentdesolͼlicituddetransferènciabancària
perladevolució,conformatperl’entitatbancària.
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AquestdocumentpotdescarregarͲsealawebdel’Ajuntament(www.sabadell.cat),
d’acordambeldocumentdelaseuelectrònica.

3.Perladevoluciódelesfiancesperagarantirl’abocamentcontrolatderesiduscaldràaportar
eljustificant d’ungestorautoritzatderesidusdelaconstruccióconformeharebutelsresidus
generatsperl’obra,onconstil’adreçailareferènciadel’obradeprocedència.

4.Lafiançaesretornaràenelterminimàximdedosmesosdesdeladatadesolͼlicitud,previ
l’informefavorabledelsserveistècnicsmunicipals.


Article69ͲExecuciósubsidiàriadelselementsd’urbanització

1.Encasd’incomplimentd’algunadelesobligacionsimposadesalallicènciarelativesaldomini
públic,iprevielcorresponentinformetècnic,l’alcaldiadictaràlesdisposicionsoportunespertal
desolucionarlesdeficiències,reposarelselementsurbanísticsafectatsorepararelsdanys;siel
titulardelallicèncianohorealitza,espodràordenarl’execuciód’aqueststreballsacàrrecdela
garantiaconstituïda.

2.Subsidiàriamentrespondràelpropietaridel’obraoinstalͼlaciósifosdiferentdeltitulardela
llicència,iensegonlloc,eldelsòl,siaquestpertanyésaunaaltrapersona.


Article70.ͲInfraccionsisancions

1. Constitueix una infracció urbanística tota acció o missió que comporti vulneració de les
prescripcionscontingudesenelplanejamentqueeldesenvolupi,ienlanormativaurbanística
vigent,d’acordamblatipificacióestablertapelTextrefósdelaLleid’urbanismedeCatalunya.

2. Les infraccions urbanístiques comportaran, d’acord amb allò que estableix la legislació
urbanística vigent, la incoació d’un expedient de protecció de la legalitat urbanística, que pot
suposarlainstrucciód’unodiversosprocedimentsquetinguinperobjectel’adopciódemesures
de restauració de la realitat física alterada o de l’ordre jurídic vulnerat, i la determinació dels
danysielsperjudiciscausats,aixícomlaimposiciódesancions.


TITOLIV.ͲPLANEJAMENTIGESTIÓURBANÍSTICA

CAPITOLI.ͲPLANEJAMENTURBANÍSTIC


Article71.ͲFormulaciódeplansurbanísticsd’iniciativaprivada.

1.Lapersonainteressadaque,deconformitatamblanormativaurbanísticad’aplicació,formuli
un pla urbanístic, haurà de presentar per a la seva tramitació la corresponent solͼlicitud que
contingui,comamínim,lesindicacionssegüents:

a) El nom, cognoms, número del document d’identitat del peticionari, i, si s’escau, de la
personaqueelrepresenti.
b) Identificació del mitjà electrònic o del domicili perquè es practiqui la notificació;
addicionalmentespotaportarl’adreçadelcorreuelectrònicperavisardel’enviamento
posaradisposiciólanotificació.
38

c) Ellloc,dataisignatura.

2.Lasolͼlicitudhauràd’anaracompanyadadelasegüentdocumentació:

a) Per a l’aprovació inicial: s’han de presentar tres còpies en format paper amb la
documentacióexigidaperlanormativaurbanísticad’aplicacióielplanejamentvigent,i
signades per la promotora i pel professional redactor del pla urbanístic. Igualment cal
presentarenformatdigital:

Ͳ LadocumentaciócompletaenformatPDFsignatdigitalment.
Ͳ La documentació escrita en format de tractament de textos editable i els quadres
numèricsenformatdefulldecàlcul.
Ͳ La documentació gràfica en format CAD processable, georeferenciat en
coordenadesUTMETRS89fus31.

b) Es presentarà també la documentació acreditativa de la propietat del sòl afectat,
mitjançantlanotasimpleinformativadecadascunadelesfinques,emesapelRegistre
de la propietat en el període de tres mesos immediatament anteriors al dia de
presentació de la solͼlicitud. En cas que el pla urbanístic precisi d’un aixecament
topogràfic,aquests’hauràd’adequaralscriteristècnicsmunicipals.

c) Per a l’aprovació provisional o definitiva: s’han de presentar quatre còpies en format
paper amb la documentació exigida per la normativa urbanística d’aplicació i el
planejament vigent, i signades per la persona promotora i pel tècnic redactor del pla.
Igualments’hadepresentarenformatdigital:

Ͳ LadocumentaciócompletaenformatPDFsignatdigitalment.
Ͳ La documentació escrita en format de tractament de textos editable i els quadres
numèricsenformatdefulldecàlcul.
Ͳ La documentació gràfica en format CAD processable, georeferenciat en
coordenadesUTMETRS89fus31.


CAPITOLII.GESTIÓURBANÍSTICA


Article72.ͲFormulaciódeprojectesdereparcelͼlacióidelimitaciódepolígonsd’actuació

1.Lapersonainteressadaque,deconformitatamblanormativaurbanísticad’aplicació,formuli
projectesdedelimitaciódepolígonsd’actuacióurbanísticaoprojectesdereparcelͼlació,haurà
depresentarlasolͼlicitudquecontingui,comamínim,lesindicacionssegüents:

a) El nom, cognoms, número del document d’identitat del peticionari, i, si s’escau, de la
personaqueelrepresenti.
b) Identificació del mitjà electrònic o del domicili perquè es practiqui la notificació;
addicionalmentespotaportarl’adreçadelcorreuelectrònicperavisardel’enviamento
posaradisposiciólanotificació.
c) Ellloc,dataisignatura.
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2.Lasolͼlicitudhauràd’anaracompanyadadelasegüentdocumentació:

Elsprojectesespresentaranpertriplicat,isignatsperlapromotoraielprofessionalredactordel
projecte,iacompanyatsd’unquartexemplarensuportinformàticamblasegüentcontingut:

Ͳ LadocumentaciócompletaenformatPDFsignatdigitalment
Ͳ La documentació escrita en format de tractament de textos editable i els quadres
numèricsenformatdefulldecàlcul
Ͳ La documentació gràfica en format CAD processable, georeferenciat en
coordenadesUTMETRS89fus31.

3.Elsprojectesdereparcelͼlacióconstaràcomamínimdelssegüentsdocuments:

a) Memòria:antecedents,planejamentobjected’execució,identificaciódela
unitat reparcelͼlable, justificació, criteris valoratius i demés contingut
necessari, d’acord amb les característiques concretes de la reparcelͼlació i
delalegislacióurbanística.
b) Relaciódepersonespropietàriesititularsdedrets.
c) Circumstàncies de les finques aportades amb expressió de la seva
naturalesaiquantiadelseudret.
d) Definició i adjudicació de les finques resultants, amb expressió de
l’aprofitament urbanístic que a cadascuna correspongui i designació
nominaldelespersonesadjudicatàries.
e) Càrreguespreexistentsidretsinscritsambposterioritatalanotamarginal.
f) Taxació dels drets, edificacions, construccions o plantacions que hagin
d’extingirͲseodestruirͲseperl’execuciódelpla.
g) Comptedeliquidacióprovisional.
h) Plànols a escala 1:500 o bé l’escala adequada si les circumstàncies de
l’àmbitnopermetenl’anterior:
ͲPlànold’emplaçamentdelpolígond’actuació.
ͲPlànoldelplanejamentvigent.
ͲPlànoltopogràficactual.
ͲPlànold’estructuradelapropietatifinquesaportades.
ͲPlànold’adjudicaciódefinquesresultants.
ͲPlànolsuperposiciódelesparcelͼlesaportadesiresultants.

LadocumentacióanteriorpodràreduirͲseoampliarͲseencongruènciaambelcontingutefectiu
delareparcelͼlacióencadacas.


TÍTOLV.ͲINFORMACIÓURBANÍSTICAIALTRESDOCUMENTS
Article73.ͲInformacióurbanísticageneral


QualsevolpersonatédretaconsultariinformarͲsedelplanejamentgeneralidetoteslesfigures
delplanejamenturbanísticqueeldesenvolupin,amblessevesnormes,ordenancesicatàlegs,i
delsconvenisurbanísticsaprovats,aixícomobtenircòpiadelplanejamentpresencialment,ales
oficines de l’Ajuntament ͲAtenció Ciutadana d’UrbanismeͲ i al web següent:
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/ca/index.html
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Article74.ͲInformeicertificatsderègimurbanístic

1.Elsciutadanstenendretaquèl’Ajuntamentelsinformiperescrit,enelterminid’unmesa
comptardesdelapresentaciódelasolͼlicitud,delrègimurbanísticaplicableaunafincaoaun
sector de sòl. Aquest informe no té els efectes vinculants del certificat del règim urbanístic
regulatenl’apartatsegüent,ieslliuraràúnicamentperconeixementdelsolͼlicitant.

2. Els ciutadans poden demanar certificats de l’aprofitament urbanístic o del règim urbanístic
d’una finca concreta, que seran emesos i es notificaran en el termini d’un mes, des de la
solͼlicitud,ambelsefectesquepreveul’art.105TRLUC.


Article75.ͲDocumentacióperlainscripcióregistrald’obranova 9

1.Peralainscripcióregistrald’obranovacorresponentaedificacionsacabades,ideconformitat
ambl’article28delReialdecretlegislatiu7/2015,de30d’octubre,pelques’aprovaeltextrefós
delaLeydeSueloyRehabilitaciónUrbana,espresentaràlacorresponentsolͼlicitud,enlaquè
s’indicaranlesdadesidentificativesdelafincaiunadescripciódelesobresadeclarar,laque
s’adjuntaràlasegüentdocumentació:

a) Fotografiadelafinca.
b) Certificació, expedida per un tècnic competent, que acrediti que les obres
s’ajusten al projecte aprovat per la llicència obtinguda, o bé la data de
finalització de les obres, i la declaració de que s’han complit els requisits
imposatsperlalegislacióreguladoradel’edificació.
c) Cartadepagamentdelataxacorresponent.
2. Si les obres disposaven de la llicència o títol administratiu necessari, s’adjuntarà una
certificacióexpedidaperuntècniccompetent,queacreditiquelesobress’ajustenalprojecte
aprovat, amb la llicència obtinguda i el compliment dels requisits imposats per la legislació
reguladoradel’edificació.L’Ajuntamentemetràuncertificatrecollintelsextremsanteriors,en
el que donarà constància de l’existència del corresponent títol habilitant atorgat o de la
declaraciódelasevainnecessarietat.
4.Enelcasdeconstruccions,edificacionsoinstalͼlacionsrespectedelasqualsjanoespuguin
adoptar mesures de restauració de la realitat física alterada pel transcurs del termini de
prescripció,l’Ajuntamentexpediràuncertificatenquefaciconstarl’acabamentdelesobresiel
seugraudecoincidènciaambeltítolhabilitant.
5. En el cas que la inscripció registral es realitzi sense la certificació anterior, un cop
l’AjuntamentrebilacorresponentnotificaciódelregistredelaPropietat,dictaràunaresolució
perferconstaralRegistredelaPropietat,pernotaalmarge,lasituacióurbanísticaconcretade
la finca, amb la delimitació del seu contingut i amb indicació expressa de les limitacions que
s’imposinalapropietat.

Article76.ͲInformeprevid’edificació

1. Abans de solͼlicitar la llicència municipal d’obres o la comunicació prèvia, els ciutadans
podran solͼlicitar a l’Ajuntament que els informi per escrit, previ pagament de les taxes
9

Reialdecretlegislatiu7/2015,de30d’octubre,pelques’aprovaelTextrefósdelaLleidelsòlirehabilitacióurbana.
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corresponents,sobrequalsevoldubtetècnicrelatiual'aplicaciódelesNormesUrbanístiquesi
lesOrdenancesMunicipalsalcasconcret.

2. En cas de realitzar obres en què s’intervingui a la façana, abans de solͼlicitar la llicència
d’obrescorresponent,espodràpresentarunapropostaarquitectònicaprèviaalatramitacióde
lallicència,simultàniamentalallicènciad’enderrocsifoselcas.

3. Les peticions d'informe previ sobre els avantprojectes d'obres majors o instalͼlacions
industrials hauran d'anar acompanyades de la documentació gràfica i una memòria tècnica
descriptivasuficientpervalorarlaproposta.

5.Elsinformess’emetranilliuraranenelterminide30dies,desdeladatadelasolͼlicitud.


Article77.ͲInformedeprevencióiseguretatenmatèriad’incendis

1.S’hauràdesolͼlicitardavantdel’Ajuntamentl’informepreventiuenmatèriad’incendis,emès
per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, del Departament
d’Interior,delaGeneralitatdeCatalunyaenaquellssupòsitsregulatsal’Annex1il’Annex2de
laLlei3/2010,de18defebrer,deprevencióiseguretatenmatèriad’incendisenestabliments,
activitats,infraestructuresiedificis.

2. En aquests casos s’haurà de presentar la següent documentació tècnica, d’acord amb les
determinacions del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i publicats a la
respectivapàginaweb(www.gencat.cat/interior/bombers):

a) Ladocumentaciótècnicaensuportpaperperduplicatiensuportdigital.
b) FormularisSP01iSP02perduplicat.

3. El termini de resolució de la solͼlicitud de llicència quedarà interromput fins a l’emissió de
l’informefavorableenmatèriad’incendisd’acordamblanormativadeprevencióiseguretaten
matèria d’incendis i la normativa sectorial de règim jurídic de les administracions públiques.
Transcorreguts dos mesos des de la data d’entrada el registre de la Direcció General sense
l’emissiódelmateix,s’enténqueelmateixésfavorable.

4. Lliurat l’informe preceptiu, el seu contingut haurà d’indicar si és favorable, favorable amb
condicions, o desfavorable. En cas de ser desfavorable, la solͼlicitud de llicència serà objecte
d’unaresoluciódedenegació,ambaudiènciaprèviaalapersonasolͼlicitant.


Article78.ͲAutoritzaciód’AESAenmatèriadeservitudsaeronàutiques

1. En el supòsit d’actuacions en zona de servitud aeronàutica, segons l'article 31 del Decret
584/1972,de24defebrer,modificatpelReialDecret297/2013,de26d'abril,calobtenirl'acord
favorable de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), i a tal efecte aportar un annex al
projectepertramitarͲnelasolͼlicitud.L’annexcomprendràlasegüentdocumentaciótècnica:

a) Instàncianormalitzadad’informeurbanístic,degudamentemplenadaisignada.
b) Formulari de solͼlicitud per la tramitació de servituds aeronàutiques, degudament
emplenatisignat.
c) Ladocumentaciótècnicaensuportdigital.
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2.Elsarxiusseranenformat.PDFo.DWG.icontindranplànoldesituacióaescala,indicantla
forma en planta i orientació de la construcció, i respecte l’aeroport i plànol acotat de la
construcció
en
planta
i
alçat.
Documentació
necessària
a
http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4257990/f_ap_ssaa_ld.pdf

3.Enelcasqueesconstatiquel’alturasolͼlicitada(inclòsl’edificiexistentsifoselcas)vulnerés
lasservitudsvigents,espodràpresentarunestudiaeronàuticdeseguretatenelquals’acrediti
quenoescomprometlaseguretat,niquedaafectadademanerasignificativalaregularitatde
lesoperacionsd’aeronausoqueestractad’unsupòsitd’apantallament.

4.Elterminideresoluciódelasolͼlicituddellicènciaquedaràsuspèsfinslarecepciódel’acord
favorable en matèria de servituds aeronàutiques. Transcorreguts sis mesos des de la data
d’entradaelregistredel'AgènciaEstataldeSeguretatAèriasensel’emissiódel’informe,s’entén
queésdesfavorable.Enelcasd’existirunplaurbanísticinformatfavorablementporlaDirecció
Generald’AviacióCivilelterminiseràdetresmesos,transcorregutselsqualss’entendràemès
ensentitfavorable.


Article 79.Ͳ Informe municipal de disponibilitat i adequació d’habitatge a efectes de re
agrupamentfamiliar

1. D’acord amb l’art. 55.5 del Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el
ReglamentdelaLleiOrgànica4/2000,sobredretsillibertatsdelsestrangersaEspanyailaseva
integració social, després de la reforma mitjançant la Llei Orgànica 2/2009, l’estranger que
solͼlicitiautoritzacióderesidènciaperalreagrupamentdelsseusfamiliars,had’adjuntarenel
moment de presentar la solͼlicitud d’informe: títol que habiliti per a l’ocupació de l’habitatge,
nombre d’habitacions, ús al qual es destina cadascuna de les dependències de l’habitatge,
nombredepersonesquel’habitenicondicionsd’habitabilitatiequipament.

2.Alasolͼlicitudd’aquestinformes'hiadjuntarànecessàriamentladocumentaciósegüent:

a) Imprès oficial INF01 (adequació de l’habitatge per al re agrupament familiar) o
INF04(adequaciódel’habitatgeperalarenovacióderesidènciaperreagrupament
familiar)degudamentemplenat,signatperlapersonaestrangeraiperduplicat.
b) CòpiadelNIEipassaportdelsolͼlicitant.
c) Còpia de l’escriptura de propietat, contracte d’arrendament o qualsevol altre títol
jurídic habilitant per a l’ocupació de l’habitatge en el que consti com a titular el
reagrupant.

3. Si la persona reagrupant no consta com a titular en els títols esmentats anteriorment, ha
d’acreditarserelcònjugedeltitularotenirunparentiufamiliarfinsaprimergrau.

4. En cas de que en el títol consti més d'un propietari o llogater caldrà que els altres
copropietaris o llogaters presentin un document on declarin que coneixen la solͼlicitud de re
agrupament,juntamentambunacòpiadelseuDNI,NIEopassaport.

Article80.ͲAssenyalamentd'alineacionsirasants.

1.Elpeticionariquesolͼlicitinllicènciad'obresal'AjuntamentdeSabadell,haurand'acompanyar
o demanar el corresponent certificat oficial d'alineacions i rasants de l'àmbit d'actuació,
documentprevial'autoritzaciódelallicència.
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2. La solͼlicitud, mitjançant instància, per l'assenyalament sobre el terreny d'alineacions i
rasants, haurà d'anar acompanyada d'un plànol d'emplaçament de la finca a escala no menor
d'1:1000,enelqueesreflecteixi:laposiciódelterrenyrespectealaviapública;elslímitsdela
totalitatdel'illaenquèestàsituada;ilescotescorresponentsalsdiferentsllindarsdelafinca,
aixícomlesdistànciesalescantonadesdelscarrersimmediats.

3.L'Ajuntamentdemanaràelcertificatoficiald'alineacionsipodràexigirl'assenyalamentquan
hoestimiprecís,comarequisitprevial'atorgamentdellicències.

Quedaran exemptes aquelles obres en què, per raons tècniques o de consolidació de l'espai
urbà, no sigui necessari el certificat. En qualsevol cas, l'exigència o no del certificat, quedarà
reflectidaeneldocumentdeconcessiódelallicència.

4.Esdiferenciendostipusd'alineacions:

a) Alineacióentremitgeres.
Estaràexemptadetaxesd'alineaciósempreiquannohihagicessiódevialoqualsevol
afectacióqueimpliquimodificacióparcelͼlària(nocaldràserveitopogràfic).s'aplicaràel
planejamentvigent.

b) Alineacióenespaisobertsicantonades.
Quanelsserveistècnicsdel'Ajuntamentmaterialitzeninsitul'alineacióespecificadaen
l'informe urbanístic corresponent. El cost d'aquest treball serà del cent per cent de la
taxasegonslesOrdenancesFiscals.

Quanelpeticionaridisposid'unequipdetopografiaiestiguirealitzatelreplanteigdela
nova edificació, el document resultant s'adjuntarà al servei tècnic de l'Ajuntament en
coordenadesUTM(ETRS89),formatdigitalisignatperuntopògrafcolͼlegiat.Elcostde
la comprovació de la documentació aportada quedarà reduïda segons les Ordenances
Fiscals.

Article81.ͲPràcticadel'assenyalament.

1. El terreny, solar o espai lliure on es vagin a realitzar les feines de l'assenyalament
d'alineacions i rasants sobre el terreny, àdhuc el de les línies d'edificació interior d'illa i de la
zona enjardinada o espai lliure quan s'escaigui, haurà d'estar lliure d'obstacles que puguin
dificultarlapresadedades.

2.Elserveitècnicmunicipalcitaràalpeticionariinsitupelmarcatgesobreelterrenydelspunts
definitius,quequedaranreflectitsenelplànoladjuntalacertificació.

DisposicióFinal.Entradaenvigor.

Aquesta Ordenança entrarà en vigor quan se n’hagi publicat completament el text al Butlletí
Oficialdelaprovínciaihagitranscorregutelterminidequinzedieshàbilsprevistal’article65.2
delaLlei7/1985,de2d’abril,reguladoradelesbasesderègimlocal.

Disposicióaddicional.Visatcolͼlegial.

1.Seràexigibleelvisatcolͼlegialobligatoridelstreballsprofessionalsd’acordambl’article2del
ReialDecret1000/2010,de5d’agost,sobreelvisatcolͼlegialobligatori.
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2.Elstreballsprofessionalsque,totinoserobligatori,disposindelvisatdelcolͼlegiprofessional
competent,tindranlamateixaconsideracióqueelvisatcolͼlegialobligatori.

3. En defecte del visat del treball professional (a excepció dels supòsits d’obligatorietat) el
professional haurà de presentar una declaració responsable segons el model normalitzat o
certificatd’habilitacióprofessionalemèspel colͼlegiprofessionalcorresponentquedisposidel
mateixcontingut.

Disposicionsderogatòries.

1. Aquesta nova Ordenança deroga íntegrament la Ordenança 99 municipal reguladora dels
expedients urbanístics (OMREU), publicada al Butlletí oficial de la província de Barcelona en
data6demaigdel2013.

2. Aquesta Ordenança deroga l’article 5 de l’Ordenança municipal de cales, rases i
canalitzacions,publicada alButlletíoficialdelaprovínciadeBarcelonaendata26demaigde
2011.
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