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10.979
AJUNTAMENT DE

SANT FELIU DE GUiXOLS
Area d'Urbanismc, Obres

i Medl Ambient

Animci

Unital de Planejament i Gesti6/fnn
Expedient: 2320/1998

L' Ajuntamcnt PIc en scssi6de 29
d'abril de 1999, aprovil. inicialment les
modificacions introduYdcs en les ordenances
scgucnts:

a) Ordenam;a Municipal de Guals.
b) Ordenan,a Municipal per a I'us del

Sistema de Sanejamcnt.
c) Ordcnan9a Municipalsobre 1a qual i

tat de I'aire.
.' d) Ordcnan9a Municipal Reguladora de

Is instal.laci6 d'aparells condicionadors
d'aire visiblcs des de la via publica, 0 ins
taUats a I'aire lIiure

A la matcixa sessie'> es va aprovar ini·
cialment el' text de les ordenances segucnts:

a) Ordenan93:Municipal de Paraments
Extems.

b) Ordcnan93 Municipal de Gestio de
Terres i Runes.

c) Ordenaneya Municipal Reguladora
d'Aparcaments fora de la via publica.

Totes cUes, exceptc l'Ordcnan<ta Muni
cipal de Guals, han esdevingut,aprovades
de.finitivament per quant durant cI tramit
d'infonnaci6 publica no s'han presentat
reclamacions 0 al.legacions.

Pel que fa a !'Ordcnanr;:a Municipal de
Guals, I'Ajuntament Pie en scssi6 de 30 de
setcmbre de 1999 va resoldre les al.lega
cions prescntadcs' l1a va aprovar definitiva
ment.

Es per aixo i d'acord amb cl que prcveu
I'.rticle 66 del Deeret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova eI Reglamcnt
d'obres, activitats i server~ dels ens locals
que es proccdcix a la publicaci6 integra del
tcxt de les modificacions ales Ordcnances
Municipals i de les ordenances de nova
redacci6 abans esmentades, segons annex I
que s'adjunta.

Les Modificacions a Ordenances i les
Ordeminces de nova redaeci6 aprovadcs
dcfinitivament entren en vigor transcorregut
el tcmlini de quinze dies hilbils de la seva
publicaci6 integra al,BOP, segons es preveu
a l'csmentat article 66 del Decret 179/1995.

Sant Fcliu de Guixols. 6 d'oetubre de
I999.L'Alcalde. Signat: Joan Alfons AIM i
Alberti.

ANNEXI

TEXT APROVAT DEFINITIVA
MENT SOBRE: A) MODIFICACIO A
ORDENANCES MUNICIPALS: u) de
Guals, b) Spbre I. qualitat de I'aire, e) De la
instal'laci6 d'aparells condicionadors d'aire
visiblcs des de la via publica 0 instal·Jats a
l'aire.1Jiure, d) De la qualitat sonora del
medi )leba i e) Sobre I'us de sancjament. B)
ORDENANCES DE NOVA REDACCIO:
a) De Paraments Externs, b) De Gesti6 de
Terres i Runes, i c) Reguladora d' Aparea
ments fora de la via publica.

ORDENANCA REGULADORA DELS·
GUALS

L'ordenan~a vigent s'ha modificat en la
seva quasi totalitat d'articles introduint peti
tes variacions. A la vegada canvien de
numcraci6, per la qual cosa, es considera
aprovat dctinitivament cI text intcgre
seguent:

ORDENANCA REGULADORA DELS
GUALS

Article Ir. Objecte.-
Aquesta Ordcnan~a tc pcr objectc la

regulaci6 dels Guals, entesos com a reser
ves 0 prohibicions d'estacionamcnt a la via
pub.lica que tinguin per finalitat facilitar
j'acces de vehicles ales finques a les quais
es concooeixin.

Article 2n. Modificaci6 estructura de
les voreres-

I. Les modifieacion"S de I'cstructura de
la vorera 0 de la seva vorada per faeilitar
I'acecs de vehicles s'ajustara ales disposi
cions de I'annex grafic d'aquesta ordc
nanya, en'funci6 de I'amplada de la vorem.

2. Queda prohibida qualsevol altra
fonna d'acces mitjanyant rampes, tubs 0

elements equivalents, provisionals 0 dcfini
tius, que pennedn l'accCs rodat ales fin
qucs per sobre de la vorera, execpte en els
casos cxccpcionals, que degudamentjustifi
cats, la Comissi6 de Govem resolgui.

3. Eis materials utilitzats en I'acapa
ment superficial de les voreres i vorudes
que s'hagin de modificar amb un gual seran
de les mateixes caractcristiques que els de
la vorcra adjacent," 0 aqucll que estableix cis
Serveis Teenics Municipals. .

4. Qualsevol adequaci6 necesshria, ori
ginada pel desnivell del carrer, entre cl pia
inclinat de la vorera i el pia horitzontal
d'acccs alloeal, s'efectuara dins de la finea
afectada. a partir de la Iinia de fayana,
cxeeptc cn els carrcrs amb molta pendent,
que sera detenninat pels Serveis Tccnics
Municipals.

Article 3r. Tipus d'us.-
Eis guals podran concedir-se amb

earacter indefiriit.o amb una duraci6 prees
tablcrta, i podran ser d'us pennancnt 0 d'us
horari. EI petieiollflri hauril d'indicar cl
tipus de gual que sol'licita i fonamcntnr la
seva petici6.

'Els guals d'us pennanent pcnnetran
I'cntrada i la sortida de vehiclcs durant les
vint-i~quatre hores del dia i, al scu davant,
no hi podra estacionar cap vehicle.

Eis guals d'us horarinomcs Iimitamn
]'estacionament a l'horari que cstabJeixcn.

Article 4t. Scnyalitzaci6.-
I. Davant dels <.1ccessos autoritzats ci

titular pintaril a la calr;:ada a una distilllcia
de 20 em de In vomda i paral·lcla a aqucsta,
una Iinia continua de 10 cm d'mnple de.
color groc, iamb una longitud conccdida a
la llicencia, 0 qunlsevol altrc que detcnnini
cis Serveis Tecnics Municipals.

2. La longitud autoritzada a In lIiccncia
sera igual a I'amplada que qucdi lIiurc pel
pas exclusiu dels vehicles en la lini" de
fayana, <lugment<lda, com a maxim, en un
metre. No cs comptabilitzanl com a
amplada reservada pel pas cxclusiu de vehi
cles, la part reservada per a la sort ida de
viananrs, la qual huunl d'cstar dcgudamcnt
protegida.

3. En carrers de menys de 6 metres de
calyada, per tal de faeilitar J'entrada i sor~

tida de vehicles, es podra autoritzur pro lon
gar la senyalitzacio horitzontal en un mctre
Illes a eada band? si, un cop eonstruH cl
gual !1mb 1a maxima longitud que permet cl
punt anterior, pcrsisteixen les dificultats
d'acccs.

4. Eis limits dels gualcstaran situats a
mes d'un metre de qualsevol urbrc 0 altrcs
elements de mobiliari urba, si aixQ no cs
possible caldra efeetuar-nc el trasllat previa
autoritzaci6 corresponcllt, a carree del titu~

lar de la lIicencia.

Article 56. Titulnrs.~

Nomes podran sol·licitnr i, 'per tant, ser
titulars de 1<1 eorrespom:nt llicencia dc gual
e1s propietaris 0 lIogaters de garatgcs. apar
carnellts de vehicles i cis titulars de negocis
que impliqoin I'entrada i la sortida de vehi~

des. El titular de la lIicencia SCf'J I'unic rcs
ponsable de totes Ics obligacions quc com-
porti la lIiccncia. '

Article 6c. Prohibiei6 d'aparcament i
scnyalitzaci6.-

Les autoritzaeions de guals comporta
ran la prohibici6 d'aparcament davant cis
mateixos guals en Itl zona que s'asscnY'lli.
En aqucsta prohibici6 senl identificada per
placa que faeilitanl I' Ajuntament en la qual
s'indicara si es prohibici6 pcnnancnt ()
d'horari.
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Article II. Longitud a efectes fiscals.
A efectes fiscals, s'entendnl que la lonM

gitud minima del gual es de trcs metres.

Article 12. Obligacions del titular.
EI titular del gual estara obligat a:
a) La conservaci6 i neteja del paviment

i dels disc scnyalilZ<ldor." ,
b) Pintar la vorada en e1s colors esta

blerts en aqucsra Ordenanc.a almcnys una
vegada I'any i, en tot cas, semprc que
I'Ajuntament ho exigcixi.

c) Efcctuar en 01 gual i a costa seva les
rcparacions ordinaries i extraordinaries que
Ii ordeni I' Ajuntament.

Article 13. Modificacions.~

Eis trasllats, ampliaeions, reduccions i
supressions de guals haunt de sol·licitar-Ies
el'seu titular. Els trasllats seran considerats
com a nova lIiccncia de gual, sense- perju
diei d'abonar les dcspeses quc ocasioni les
supressi6 de l'existcnl.

.....~_"" • __A....
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Article IOe. Anul·laci6.-
Les Ilicencics de guals s'anul'laran:
a) PCI' no eonservar en perfectc cstat d.

paviment 0 la pintura.
b) Per no fer-Io servir 0 utilitzar-Io

indegudament.
c) PCI' no tcnir d local la capacitat cxi

gida 0 no dcstinar-se plcnament als tins
indicats pel mateix local.

d) p'er canviar les eircumstrmeies en
base a les quais va ser eonccdida la lIicen~

cia i,
e) En general, per incompliment de

qualsevol de les obligacions imposades en
aquesta Or:denanya.

b) Pla"nols 0 croquis d'emplayament i
del local a cscala 1/50, 1/5000 1/100, amb
indieaei6 de la part destinada a vehidcs.

c) Declaraei6 per la qual el peticionari
s'obliga a no utilitzar I'espai per a altres
tins 0 activitats.

d) Esquema de la m~dificaci6d'estruc

tura de la vorcra 0 vorada que so sol·Jicita.

Article 7C. Autoritzaci6 discrccional.~

Els gunls i les senynlitzacions csmenta
dcs s'nutoritzal'nn discrecionalment i sense
pcrjudici de tcrccrs. EI pcnnis no crcara cap
tipus de dret subjcctiu, i 01 seu titular podn't
sel'rcqucrit en qualscvol moment perque el
suprimcixi a can-eo sou i Teposi In vorern al
seu eslat anterior. Lcs obres de eonstrucci6,
refoTmn 0 supl'cssi6 del gual seran renlitza~

des pel seu titulnr sota la il1spccci6 tccnica
de I'Ajuntnment.

ArtiCle 9c. Oocumentnci6 sol·licitud.
Per n I'cxllcte compliment del que disM

posen cis articles nnteriors, II la petici6 de
gUll Is s'ncompnnyani:

11) Indicnci6 del nombre de vehicles que
pugui contenir 01 local.

Article 8e. Documentaci6 de les sol'lici
ruds.-

PCI' obtcnir autoritzaci6 d'un gual sera
nccessnri nercditar:

I. Pcl que fa a establiments industrials 0

eomcrcials : apnrcaments de mcs de cine
placcs de vehicles i, cn general, de tot tipus
de locals 0 de negod:

a) que os disposn de In corresponcnt
lliccnciu d'aclivitnts.

b) que disposi d'ospai suficient, amb
can)ctcr pcnnuncnt i sensc nitre desti, nmb
eapaeital pCI' un 0 Iru';s vehicles. S'exccp
tucn d'aqucst requisit cIs establimcnts on
s'hagi d'cfectunr In carrcg<l i descarrega de
pesos importants, en que s'haurr.l d'acrcditar
llqueslu nccessitat i, ames, I'existcncia
d'cspui" rescrvat per aqucst tipus d'opera
dons i maniobrcs i In denominaci6, nombre
i ubicaei6 <leis nparclls mcdnies de cilITega
i dcsci'lrrcgll prcvimncnt existents que cs
dcstinin n nqucsts cfectes.

2. Rcspccte als habitatgcs, unicamcnt
ealdnl lIcrcditar que tinguin un espai per a
garatgc i qLlc I'utilitzin per aquast ti, i que si
s'esclIu, disposi de la corresponent lIiceneia
d'uctiviHlIS si compta amb mcs de cine plaM

ccs.

Es prohibicln In utilitzaci6 de qualsevol
plnen 0 sonyal no autoritzada per J'Ajunta.
mont que pugui dur a confusio sabre
I'cxistcncia de J'autoritzaci6 municipal de
gunIs.

Tot ull6 que es disposa en cl primer
apartnt d'oqucst punt no impcdira I'c..~tacio~

/lument de vehicles davant dels 1I0cs scnya·
litzuts, scmprc que en eI propi vehicle s'hi
Irobi cl seu conductor. a fi de despla~ar-Io

quan as prccisi In utilitzaci6 del gun!.
En cl cas de rcvoc<lci6 de lIiccncies 0

suprcssi6 de gunIs. I'csmcntada placa 0 so
nyal os rctornarn als Servais Municipals
que, a cfectes de control, In conscrvaran en
diposit. Dc no fer-so nixi, pacini ser retirada
pcls Servcis Municipals corrcsponents.
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ORDENANC;:A SOBRE LA QUALI
TAT DE L'AIRE

Es madifiea I'article 28 que qucda
redactat com segueix:

"Article 28. Les saneions a aplicar es
c1assifiquen en:

a) Infraccions Ileus amb multes tins a
10.000 pesse,es

b) Infraccions greus amb multcs de
10.00 I a 25.000 pesse'e,

c) Infraccions molt greu·s amb multcs
de 25.001 pesse,es a 50.000 pessetes, amb
13 possibilitat de procedir a la revocaci6 0

modificaci6 de 13 IIiccncia d'activitats 0 de
proposar, si es el cas, cl prccintat de les ins
taHacions a I'organ competent."

ORDENANC;:A REGULADORA DE'
LAINSTAL'LACI6 D'APARELLS CON
DICIONADORS D'AIRE VISIBLES DES
DE LA VIA PUBLICA 0 INSTAL·LATS
A L'AIRE LLiURE

Es modifica I'apartat primer de I'article'
12, apartat qu~ queda redactat com segueix:

"'.- Acahat el tcnnini sense J'arranja
ment s'imposara una sancia de 25.000 pes
setes previa audiencia dels intcrcssats i cs
clallam un nou tennini."

ORDENANC;:A DE LA QUALITAT
SONORA DEL MEDI URBA.

L'articlc 37 cs modifica i quedaamb cl
seguent cOlllingut:

"Les sancions a aplicar es c1assiiiquen
en:

0) Infraccions liells mnb multes tins a
10.000 pessetes

b) lnfraccions greus amb multcs de
10.00 I pessetcs fins a 25.000 pessetes

c) lnfraccions molt gn.~us. amb multcs
de 25.001 a 50.000 pessetes, amb I. possi
bilitat de procedir a la rcvocaci6 0 modifl M

caci6 de la lIicencia d'activitats 0 de propo
sar, si cs eI cas, el prccintat de la instal-luci6
de I'organ competent:'

ORDENANC;:A SOBRE L'llS DEL
SISTEMA DE SANEJAMENT

Es modifiquen els articles que tot seguit
es relacionen amb el text corresponent:

Article 4.2 i)
"Residus industrials 0 comcrcia!s que,

per les seves concentracions 0 caractcristi
ques t6xiques 0 peril10scs rcqucreixin un
tractament cspecific i/o control periodic
dels seus cfcctcs nocius potencials , en

especial els que consideri la nonnativa
sobre rcsidus i I'Annex IV.

Article 4.3
Solids en suspensii> 500 mg/l
SaIs solubles 6.000 a 7.500uS/em
Amon; 50 mg/I NH4
Nitrogen organic i amoniacal 70 mg/l N

Article 4.5
"Obligatorietat de la reixa per activitars

industrials. Totes les industries, qualsevulla
que sigui 1a scva activitat, hauran de posar

'. una reixa de desbast de Ilum adequada a .Ia
natllralesa dcls seus abocamcnts, amb un
maxim de 50 mm, abans de ['abocament al
clavegueram".

Article 4.6
"Laminaci6 de cabals. Eis cabals punta

abocats a la xarxa s'hauran de ·laminar si
poguessin alterar el bon funcionament del
sistema de sanejament. Eis cabals punta
abocats a la xarxa no podran exccdir del
sextuple cn un interVal de 15 minuts, 0 del
qua~ruple cn una hora, del valor mitja
diari".

Article 5.1
"Activitats que precisen pennis d'abo~

camcnt. Totes les activitats que generin
aigGes no domestiques estan obligades a
so]·licitar cl pennis municipal d'abocament,
per obtcnir la corresponent aprovaci6 de
descarrega dels seus abocaments residuals,
ja sigui via col·lector 0 via. carnic cistern'l.

EI permis d'abocament tc cameter auto
nom per esser independent de la conccssio
d'altres pennisos, perc sera indispensable
per ala concessi6 de la Lliccncia municipal
necessaria per a la irnplantaci6 i dcsenvolu
pament d'activitats eomercials i industrials"

Article 5.3.6
"La dcscarrcga d'abocaments § lIeres

publiqucs i al mar, sense permis de I'orga
nisme de concn competent, seg<Jns esta~

bidx Ia Llei 29/85 d'AigUes."

Article 12.3.3
"Edificis ai'llats en zones sense c1ave

gucram. En el.cas d'edificis situats en zones
no urbancs que no disposin de clavcgueram,
les aigues residuals procedents de les acti
vitats humanes es emmagatzcmaran en fos
ses septiques i seran recoil ides pcriodica
ment fins a I'EDAR per una empresa
acreditada".

Article 12.3.4
"Nuclis de poblaci6 no conncctats al

sistema de sanejarnent. En els nuclis de
poblacic no connectats a la xarxa de saneja
ment de Sant Fcliu de Guixols. on la con
nexio sigui, per raons tccniques, economi-

ques 0 ambienta!s, inviable, hauran d'ade
quar sistemes de sanejamcllt autonoms que
pennetin abo~ar les aigucs residuals ales
Heres publiques en les condicions establcr
tes per la legislaei6 vigent".

Annex IV

"ANNEX IV: L1ista de substilOcies i
materials toxics i pcrillosos

I. Arsenic, compostos d'arsenic
2. Mercuri, eompostos de mercuri
3. Cadmi, compostos dc cudmi
4. Tal·li, compostos de tal·li
5. Beril'li, compostos de beril·li
6. Comp'ostos de crom hexavalent
7. Plom, eompostDs de pIam
8. Antimoni, con~postos d'antimoni
9. Fenols, compostos de fenols
10. Cianurs organics i inorganics
11. Isoc!anats
12. Compostos organics halogcnats,

exdoent materials polirners incrts i substllO
des conncxes

13. Dissolvents c10rats
14. Dissolvents organics
15. Biocides i substancies fitofannaceu

tiques
16. Materials quitranats procedents de

rctinats I quitranats procedents de
destil'laci6

17. Compostos farmaceutics
18. Pcr6xids, c!orats, perc!orats, i acids
19. Eters
20. Compostes precedents de labomto~

ris quimics, ja siguin no identificablcs, ja
siguin de nova sintcsi, cIs efcctes dels quais
sobre el medi ambient no siguin coneguts

21. Amiant (pols i fibres)
22. Scleni, compostos de sclcni
23. Tel-Iuri. conipostos de tcHuri
24. Compostos aromatics policiclics

(amb efectcs cancerigcns)
25. Carbonits metal· lies
26. Compostos de coure que siguin

solubles
27. Substancies acides 0 alcatillcs uti lit

zades en processes de tractamellt superticial
i acabat de metalls,"

ORDENANC;:A SOBRE CONSER
VACI6 I SEGURETAT DELS PARA
MENTS EXTERIORS DELS EDIFICIS

(de nova redaccio)

ORDENANC;:A SOBRE CONSER
vAcI6 I SEGURETAT DELS PARA·
MENTS EXTERIORS DELS EDIFICIS

Article I r. Objccte.-
L'objectc d'aqucsta Ordenanya 6s la

rcgulacio de l'acrcditaci6 del compliment
del dcure dels propietaris de mantcnir cis
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scus cdificis, amb indcpcndcncia del seu
l/$, en tots cIs clements exteriors (favallcs
i CObCl'lcS) que puguin 'Ifectal' tercel'S 0 13
vin publica, en perfectc cstat de conscrva
cio.

Article 211. Rcspollsabilitat.-
Eis propictnris d'cditicis, d'acord 3mb

nllo cstnblcrt u I'article 251 del Text fefos
de In Icgislnci6 urbanistica vigent a Cnta
!unyn, han de mantcnir-Jos en condicions de
scgurctat. ~wlubritat i oroat public.

Article 31'. Ccrtiticl.lt de segurctat.-
Tots cis propicwris d'cditicis i d'una

nntiguitat superior als quinzc aoys hauran
de disposnr del corrcsponcnt ccrtificat de
scgurctnt, cmcs pel Iccnic cpmpctcnt 0 cnti·
lats coHaboradorcs que fS puguin crear, en
cl qunl s'acrcditi I'cstat de conscrvaci6 i de
scgurctnt dels clements exteriors dels editiw
cis <jllC donin a la via publica 0 puguin
nfectnr tercers, com s'indicn a I'arlicle pri
mel' d'aqucsta Ordenan\,=a.

L'acreditaci6 del compliment del
dcure <Ic1s propietnris de mantenir cis seus
cdifids en cis seus paramcnt exteriors,
tam~16 cs podrn dur a tenne amb el dicla
·men Iccnie prcvist a I'article 6 del Decret
158/97, de 8 dejuliot. que reguln eI L1ibre
de l'cdifici.

EJ certificat es rcnovara cada deu anys,
hnun\ de contenir almcnys cis elements i
cspccificucions indicats al model que es
rcproducix a l'Annex d'nqucsta Ordenallya
i hnun\ d'annr acompanyat mnb Ics fotogra
tics eOl'rcsponetlts.

L'Ajul1lament de Sant Fcliu de Guixols,
1I lmvcs del servei tcellie competent, podni
exigir uquest ecrtitic;;tt en tot moment.

Article 41. Inici del proccdiment.-
EI proccdiment per a exigir cI deurc de

conscrvaci6 de les faynncs exteriors i cober
teS cs pot iniciar d'ofici 0 a inst~mcia de
qunlscvol persona que tingui coneixement
del seu incompliment.

Atticle 5c. Rcqucriment.
L'incompliment pel propietari de I'obli

gnci6 cstnblcrta n I'article tercer, facultani.
I' Administraci6 per a rcqueri,'-ne el compli
mcnt, ell cI termini d'un mes, !levat que·
s'aprt..-ciYn circumstfmciesde pcrillositat que
justitiquin la seva prcsentaci6 nmb In
lll!\ximu urgcncia.

Article 6c. Acreditaci6 del compli
ll1cnt. w

L'inlcreSSflt hnurn d'flcrcditar, a requcw

riment de l'Ajuntament, el compliment de
I'ordrc municipal nmb l'nportaei6 del cer
tilicnt de scguretat 0 amb algun dcls altres
documents indicnts a I'article tercer nmb
cI eonlingut minim quc s'hi expressa.

Article 7e. Obres de conservaei6 i man
teniment

Si, com a consequencia, 'del ccrtitkat,
sc'n deriva la necessitat de fer obres de
conservaci6 i segurctat, cis propietaris les
hauran de realitzar en cis tenninis fixats en
el mateix certificat, la qual cosa hauran
d'acrcditar amb cI corrcsponent certifi'cat
tinal d'obrcs cmes pel tecnic director.

L' Ajuntament, en execuci6 de la scva
potc..'itat·administrativa. podra iniciar el per
tinent procediment d'inspccci6urbanistica i'
ordenar l'~xecuci6 de les obres que cs eOI1
tinguin en cl certificat i les que I'informe
tccnic municipal, en el seu cas, consider6s
pertincnts, a cam~c de I'interessat, i s'ini
ciara el procediment previst als articles· 98 i.
scguents del Reglament d'activitats, obrcs i
serveis dcls ens locals, aprovat per Dccret
179/95, de 13 de juny, en relaci6 amb el
Reglament de disciplina urbanistica.

Article 8c. Execuci6 subsidiaria.~

En cas d'incompliment.s'incoara el pro
ccdiment d'execuci6 subsidiiiria d'acord
nmballo cstablert al Reglament de disci
plina urbanistica i Reglament d'obres, acti
vitats i scrvc"is dels ens locals. Tot aixo amb
indcpendcncia del procediment sancionador
que cs pugui incour d'acord amb la norrna
tiva urba·nistica vigent.

. Article ge. Infraccions.w'
Constituiran infr'dccions en materia de

conservaci6 dels paraments' exteriors dels
cdificis aquelles condudes qu·c es tipifiquin
com a tals en aquesta Ordenanc,:a i en espe
cial les seguents:

a) No disposal' del pertinent certificat de
seguretaro tenir:'lo caducat.

b) No presenlar ci certificat de segure
tat a I' Ajuntament una vcgada rcqueril per
a fer-ho.

c) No realitzar Ies obres necessaries que
cspogucssin indicar 0 dcscriurc al certificat
ito en "rinfonne tccnic inunicipal, e'n el ter~

mini indicat.
d) No complir I'ordre d'execuci6 que

adopti l'Ajuntamcnt.

Article 1Qe, Sancions.-
Les infraccions a que es refereix

aquesta Orclcna'nl,':a se suncionaran d'acord
amb cI que establcix la Uei, amb les multes
segOents:

1. ·Les infraccions dcscritcs ales lIetrcs
a) i b) de I'article anterior se sancionaran
mitjanrrunt multa per un import de 25000
pta. Aquesta multa tindni. caractcr de coer·
citiva i podra imposar-se amb reiteraci6
segons el procedimcnt establcrt a I'article
99 de la L1ei 30/92, de 26 de nnvcmbrc, de
Regim juridic de les administracions publi
qucs i del procedimcnt administratiu cornu..

2. Les infraccions descrites a la Iletra c)

i d) se sancionaran d'acord amb cI que
detennina l'article 88 del Reglamcnlde
Disciplina Urbanistica,

Article 11. Concurrencia d'infraccions.
En el cas que per aplicaci6 d'aqucsta

Ordenanya s'incoes expedient saneionador
per dues 0 ines infraccions tipificades entre
les que existis connexi6 de causa a cfcete,
s'imposara una sola sanci6, la corrcsponent
a la sand6 mes c1cvada.

En la resta de casos, <lIs respollsablcs.de
dues 0 'mes infraC:cions se'ls imposaran les
multcs corresponents a cadaseuna de les
infraccions eomeSes.

Article \2. Ajuts.w
Les obres de conservaei6 que es realitw

zin com a consequencia del certifieat
podran sol·licitar cis ajuts que a I'efccte
aprovi I'Ajuntament, cis quais s'estab1iran
d'acord amb uns barems en rclad6 a la
inversi6 cfeetuada.

Article 13. Ajuts per a rehabilitacib de
far;anes.·

. 13.1 Les subvcncions s'aplieamn exel u
sivamcnl ales actlJacions urbanistiques
autoritzades per a I'organ' competent muni~
eipa!.

13.2 Eis rccursos economics previstos
d'aplicar seran cis que .figurin en cIs pres
supostos vigents a cada excrcici.

13.3 Eis beneficiaris seran cis propieta
ris, les comunitats de '{ci'ns i/o cls an-enda
taris, sempre que estiguin al corrent de les
sevcs obligaeions tiscals amb aquesl Ajun~

tament.
13.4 Les subvencions s'aplicaran ales

personcs que hauran de fer efectives la taxa,
I'im.post de construccions i el preu de l'ocu·
paci6 de la via publica.

.135 L'import de les subvencions sera
del 100 per cent de les taxes urbanistiques,
de I'impost de ~onstruccions i del prcu
public per ocupaci6 de via publicH.

13.6 Les subvcncions sc sol'licitaran
amb In lIicellcia d'obres i si cs conccdeixen
les taxes, impostos i preus publics es com
pcnsarnn directament amb la' subvcnci6
conccdida.

13.7 Quedaran cxclosos de In percepci6
de les subvencions cls que no hagin dcma~

nat la corresponent lIiccneia abans de I'inici
de les obrcs.

Disposici6 transitoria primera
Pcr a complir l'obligaci6 cstablcrta a

I'articlc tercer, s'estableixcn cIs scgucnts
lenninis maxims, comptats des de I'cntrada
en vigor d'aquesta Ordcnnnc,:a, scgons
I'antiguitat de I'edifici:

wEaifieis de mes de 100 allys, als trcs
allYs.

- Edificis entre 50 i 100 allYs, <lIs cine
anys.

Diputaci6 de Giron;]
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w Edificis entre 10 i 50 anys, als' sis
anys. .

En cap cas aquesta disposici6 transito
ria potjustiticar I'incompliment de I'obli
gada de conscrvaci6 i mantenimcnt de 1a
seguretat dels edificis, tal i com es rcfcreix
a I'article segan de la present Ordenan~a.

Disposici6 transitoria segona
S'cnten com a ajuts a concedir per

I'Ajuntament (articl~ dot~e d'aquesta Orde
nan~a) els que en cl futur es puguin atorgar
en base a nous acords municipals 0 a con
vcnis i ajuts d'altres administracions amb
competencia en habitatgc.

Disposici6 transitoria tcrcera
Eis edificis existents que, amb indc-.

pendcncia de la seva antiguitat, hagin estat
sotmesos a obres de rchabilitaci6 que inclo-

Annex a l'ordcnan9a sobre conscrvaci6 i segurctat
dels paraments exteriors dcls edificis

guin cis elements objecrc d'aqucsta Ordc
nanl;u, per a les quais hauran d'haver
sol·licita! In pertinent lliccncia municipal.
podran justificar el complimcnt dcls seus
dcurcs dc conservaci6 amb cI certiticClt tinal
d'obra emes pel tccnic director; el comput
del tennini per Cl complir amb les disposi
cions d'aquesta OrdenClnyCl comen9<1n1 II

partir de l'emissi6 d'uquest certiticar final
d'obres.

DOCUMENT D'ACREDITACIO DE L'ESTAT DE CONSERVACIOI DE SEGURETAT DELS ELEMENTS EXTERIORS DELS
EDIFICIS

.................... "', resident a ..
del Col' leg; de .. nurnero de col·lcgiClt

CERTIFICO:
Que l'edifici situat al num del carrer/pla9a d'aquesta ciutat, que esta compost de planta baixa i

................... Planta pis, presenta les seguents caracteristiques en cIs parametres e'xteriors:

Descripci6

.sL No

Tinus de revestiment
Anl.cat
Estucat

~-

Balcons
Ampits --
Tribunes
Rafecs

- --
Canalons
Baranes
Coberta

Altres clements

OBSERVACIONS:

.E.stat de eonservaci6

R2.. A reparar ~

_.--
1--------"--

-

Tipps d'lntcrvencj6

Immediata Progrnmada
(temps)

._._-----
"

..._.- 1--,---,--

1-------
---, .....-

--
--

..
_.-

..- ---

.................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................
············..······1'································· , , " , .
............................... , , , .

Vist I'estat de conservaei6 i seguretat dcls pamments exteriors, el qui subscriu estima que

Per la seva const<'mcia, s'estcn aqucsta certificaci6 a Sant Feliu de Gufxols, cI de de ,

ORDENAN<;:A PER A LA GESTIO
DE RUNES I TERRES

(de nova redacci6)

ORQENAN<;:A MUNICIPAL PER A
LA GESTIO DE RUNES I TERRES

Capit,ol I. Disposicions generals

Article .II', Objeete.~

La present Ordenanya te per objecte
regular la gestio controlada de terres, cnder
roes, runes i res~dus de [a construccio gcncM

rats en res obres d'cnderrocament, eons
trucci6 i excavaci6~ que es destinen al seu
abandonament 0 aeumulaci6 transitoria per
a una posterior reutilitzaci6, i cstableix la
regulaci6 addicional a la d'atorgament de
les lIicimcies municipals d'obres.
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La intcrvcnci6 municipal en mHteria de
tcrres i runes tindra per objecte cvitar que
com a conscqucncia de les activitats
cxprcssodcs os produeixi:

. a) EI sou abacament incontrolat 0 rea
Jitznt de fonnl] illodequadn.

b) L'ubocmncnt en lIoes no autoritzats.
c) L'ocupnci6 indcguda de terrcnys de

o bens de domini public.
d) El. dctcriornmcnt ~cls paviments i

restonls bens cslruclurals de In ciutat.
c) L'cmbrutamcnt de In via publica i

de les nltrcs superficies de In ciutat i del
terme municipal.

Article 211. Ambit d'aplicaci6.
Aques!" Ordcnan~a cs d'cstrjctc com

pliment en tot 01 tcnne municipal de Sant
Fcliu de Gulxols.

Article 3r. Dctinicions.-
3.1. A I'objcctc d'aqucsta Ordcnan~a

les terres, rUllcs i altrcs materials que
s'obtcncn dc l'opcraci6 d'cndcrrocament
d'cditicis, instaHacions i obra de filbrica
en gencrnl es classifiquen en :

a) Material rcutilitzablc: ferres, pcdrcs
o nhrcs 1110tcrials procedents de i'cxcava
ci6 del sol, "cndcrrocamcnt d'edificis, ins
taHucions i obres en gencml, que podcn
scr ncumulats transit6riament 0 rcutilitzats
com u reblimcnt per una ultra obra 0 us
autoritzat.

b) Moterial residual: nines, pcdrcs i
material dc rebuig procedents de I'activitat
de eonstrucci6, cndcrroc i cxcavflci6, que
no poden scr rcutilitzats i rcquereixen un
traclolllcnt finulista en una instal'lacio
autoritznda.

Article 4t. L1iurament.-
4.1 EI Uiuromenfde, materials residuals

pcr part dcls ciutadans s'cfcctuara de les
scgOents manercs:

n) Dircctnmcnt en cis contenidors
d'obres 0 mitjnns similars contraetats a:l
seu earrcc, eoHocnts en In via publica, .

b) Oircctmnent 'n les instal'lncions
degudnmcnt nutoritzades i inscrites en el
Reg,;slre de Gestors d'Enderrccs de la
Junta de Residus.

c) Oirectament a In plnnta de trans~

fcrcneia de runes de In dcixallc:ria munici
pal qunnt es lracti de petites qunntitats de
residus procedents d'obrcs menors.

4.2 E-I lliurnment de material.s rcutilit~

zables per part dels ciutadnns es podra
efectunr de les scgOcnts mnneres:

n) Dircetnmcnt en cis contenidors
d'obrcs contractats al seu e,trrcc mitjans
similnrs, coHocnts en 1<1 via publica.

b) Directnmcnt en' amuntcgaments
degudnmcnt autoritzats per a dur n tonne
[l.qucslu llctivitat.

4.3 En tots cis II iurnments de materials
residuals. i reutilitzables a que es fa

referenda, el promotor de I'obra sent res
'ponsablc de I'cmbrutiment ocasionat en la
via publica, i estant obligat a deixar nct
I'espai urbit afcctat.

4.4 Pel que fa al lIiurament i )'aboca
ment de materials residuals com de reuti
Iitzablcs es prohibeix:

a) Dipositar en cis contcnidors d'obres
o mitjans similars residus considerats cspe
cials segohs la L1ci 6/93 rcguladora de
residus i 01 CatiJ.leg de residus de eata
lunya (D 34/96). Aqucsts s6n materials
pontencialment pcrillosos perquc posseci
xen les cnracteristiqucs segucnts: inflnma
bles 0 taxies, que pu.guin sofrir corrosi6 0

provocar reaccions nocives. i el fet de scr
irritnnts. Aquests materials han de ser
separats de la resta de rcsidus per facilitar
ne e1 tractament cspecific a la deposici6
controlada a que cal sotmetrc'ls. PCI'

aquest fl, caldra Iliurar-Ios a un gestor de
residus autoritzat, 0 a la deixalleria muni
cipal qLian es. tracti de rcsidus cspecials
admesos per aqucst centre i en petites
quantilats.

b) Dipositar materials susceptibles de
putrefacci6 0 de produir olors desagrada
bles· i de tota mena de materials residuals'
que per qualsevol causa puguin provocar
molesties als vei'ns 0 usuaris de la via
publica. Aquests residus es dipositaran en
cis contcnidors, habituals de tractament de
materia orgil.llica, segons cl que es disposa
a l'ordenan9a de neteja.

c) Dipositar mobles, estri5 andromines '
i altrcs materials voluminosos en cIs con
tenidors per a' obres 0 mitjans similars.
Aqucsts materials seran portats a la dcixa
Ileria municipal 0 directamcnt a un gestor
de rcsidus autoritzat si el seu volum es
considerable.

4.5 Pel que fa a la destinaci6 de mate
rials reutilitzables es prohibeix:

a) Abocar~los en terrenys de propietat
publica, exccpte quan es disposi d'autorit
zaci6 expressa de I'Ajuntament.

b) Abocar-Ios en tcrrenys de propictat
privada que no estiguin dcstinats a I'acti
vitat economica propia de venda, emma
gatzcmatge 0 amuntegament de materials
.de construcci6 i disposin de les correspo
ncnts autoritzacions municipals.

4.6 Pcl que fa a la dcstinaci6 dels
materials residuals es prohibcix abocar-Ios
cn terrenys de propietat particular 0

publica,

Article5e. Regulaci6 general.-
En J'atorgament de les noyes Ilicencies

d'obres d'enderrocament, obrcs majors i
obres d'urbanitznei6 particulars cs deter
minara una garantia 0 fian9a per a respon
dre que aquests materials residuals s6n
gcstionats en instaHacions autoritzades per
a la seva reecpci6.

Article 6e. Procedimcnt.~

6.1. EI sol·licitant d'una lIicencia
d'obres d'enderrocamcnt i/o de nova' cons~
trucci6, gran reforma i projectes d'urbanit~

zaci6 ha d'incorporar en la documcntaci6
tecnica:

a) una valoraci6 del volum previsible dc'
genera,ci6 de materials residuals i la defini M

ci6 de les sevcs camcteristiques.
b) una valoraci6 del volum previsible

de generaci6 d'excedents de materials reu
tilitzables, la definici6 de les seves caracte
ristiques i la seva destinaci6 prcvistn.

Eis esmentats requisits s'han d'acreditar
i verificar dins el propi tramit de la Iliecn~

cia.
6.2.L' Ajuntament en cl moment de con

ccssi'6 de llicencia vcrificm,i el contingut de
18 ·~ocumentaci6 csmentada en I'apartat
anterior i POdf'd introduir les condicions que
estimi adients , d'acord amb el Decret
201/94 i la regulaci6 d'aquesta ordenanr;a,

6.3 PCI' garantir la correcta dcstinaci6
dcls rcsidus, el sO!'licitant, en el moment
d'obtenir la lIicencia municipal, atorga la
corresponent fian9a d'acord amb el que
s'indica a I'article segOent.-
. 6.4 Estarnn exempts de prestaci6 de la

fian9·a les emprcscs dc 13 construcci6 que
gestionin els residus en piantes autoritzades
de la seva titularitat 0 de titularitat d'algun
conveni de les empreses del sector de la
construcci6 del qual en sigui membre.

6,5 Acabada I'obra,el gestor cmetra cI
corresponcnt ccrtiticat referent a les quanti~

tats i residus Iliurats i e! donara al sol'lid·
tant. Aquest certificat, juntament amb el del
tecnic director de I'obra, 5i s'escau, s'ha de
presentar a ]'Ajuntamcnt cn cl mOlllent de
la sol·licitud de la devoluci6 de I'aval 0 en
el momcnt de la sol'licitud de la lIiccncia de
primera utilitzaci6, si cncara no ha cstat
soHicitada la devoluci6 de I'aval.

L'incompliment d'aquesta obligaci6
documental 0 la demora no justificada en hi
scva aportaci6 constitucix una infracci6
administrativa eJ'acord 3mb la tipificaci6
establerta en la Llei 6/1993, de 15 dejuliol,
reguladora dCls residus.

Article 7e. Detcrminaci6 del costas i
garantics,~

7.1 L'import de la fianya per a garantir
la correcta gesti6 de les tcrres i runcs qucda
fixada d'acord amb la disposicib addicional
primcra del Dccrct 201/1994, de 26 dc
juliol, regulador dels enderrocs i altres resi
dus de la construcci6, en les quuntics
segiients:

a) Residus d'endcrrocs i de la construe·
cib, 1.000 ptesrrn de rcsidus prcvis(()s en el
project~,amb un minim de 10.000 ptes.

b) Rcsidus d'excavacions, 500 ptcslTn,
amb un minim de 25.000 ptes i un maxim
de 2 milions de pcssetcs.
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En aquells casos en que cs demostri la
dificultat per preveure el volum de residus,
la fian~a es calculanl en base als pcrcen
tatges segucnts, a aplicar sobre cl pressu
post total de I'obra:

-Obrcs d'endcrrocarncnt, 0,15%.
-Obres de nova construcci6, 0,15%,
-Obres d'cxcavaci6, 0,07%.
En qualsevol cas, !'import resultant de

J'aplicaci6 d'aquests percentatges flO podra
ser inferior als minims 0 superior als
maxims fixats en el Deeret 201/1994.

7.2 La fian¢a sera constituYda pel
soHicitant a favor de !'Ajuntamcnt en el
moment d'obtenir Ja Iliccncia d'ohres
d'acord amb la valoraci6 del volum 'previ- .
sible de gencraci6 de. tcrres i runes incor
porat a la documentaci6 tecnica de la
sol'licitud de lIicencia d'obres d'cnderro
cament, de nova construccio, i/o d'ex.cava
cio i, en cas que es demostri la dificultat
de preveure el volum de residus, la quantia
de la fian9a es calculani sobre la base dels
percentatges esmentats en I'apartat ante
rior.

La fian9a podni fer-se efectiva pel
soHicitant en la fonna prevista per la Llei
13/1995, de 18 de maig de Contractcs de
les Administracions PUbliques i el Reial
Dccret390/1996, d'i de marl', de desen
volupament parcial de la L1ei 13/1995, de
18 de maig, de Contractes de les adminis

·tracions Publiques, pels rnitjans segtients:
a) Dip6sit en efectiu 0 en valors

publics a la Caixa General de Diposits 0

en les seves sucursals 0, en cl seu cas, a la
Corporaci60 Entitat interessada. .

b) Aval 0 fian9a de, can\ctcr solidari
prestat per un Bane 0 banquer enregistrat
oficialment, per una Caixa d'Estalvis Con
fedcrada, Caixa .postal d'Estalvi 0 per Co
ope~atives de Credit qualificadcs.

Article 8e. Retom de la fian9a.
L'jmport de la fian9a sera retornat

quan es presenti e1 certificat del gestor al
que fa referencia I'article sisc d'aquest
reglamcnt, acrcditant-se documentalment
que la gestio s'ha efectuat adequadament .

Article ge. Execuci6 de la fian9a.-
EI no compliment de les detennina

cions d'aquesta Ordenatu;a quant a la
correcta gesti6 de les terres i runes, sera
motiu de l'execuci6 de la fian9a per part
dc~ I' Ajuntament per actuar subsidiaria
ment, indepcndentment de I~s sancions
que puguin aplicar~se d'acord amb eI
regim sancionador previst a la Llei 6/1993,
de 15 de juliol, reguladora de residus.

Capitol 11. Inspecci6 i regim Sanciona
dor i Disciplinari

Article 10.-Inspecci6.
Correspondra als serv6is municipals

d'inspecci6 aixi com a la Policia Municipal,
la vigilimcia cn el compliment de les nor·
mes de la present Ordenan9a, amb faeultat j
obligaci6 de denunciar qualsevol infracei6.

Aixi matcix correspondra als serveis
municipals d'inspecci6 a.tendre les reclama
cions, denuncies i suggcrimcnts dels duta
dans i exercir les ace ions que cn eada cas
eorrespongui.

L' Ajuntament podra requerir a f'inte
ressat que acrediti el desti de les runes i
terres cn qualsevol moment de "execuei6
de les obres.

Article I L~ lnfraccions.-
Constituira infraccio tota actuaci6 que

vulneri les prescripcions contingudes en
aquesta Ordcnanya i restara subjeCta a la
imposici6 de les sanoions corrcsponents:

,Article 12.- Quanties sancions
EI consideraran infniccions de la prCM

sent Ordenan9a les prcvistes a la LIei
6/1993, de 15 dcjuliol, reguladora de rcsi
dus, i seran sancionades d'acord amb el
regim sancionador previst al matcix tcxt
legal.

Laquantia de la multa a imposar t6 trcs
graus , que es corresponen, rcspectivam.ent,
amb les infraccions Ileus, greus i molt
greus, scgons cis limits segtients:

a) Infraccions Ileus de 20.000 pta fins a
250,000 pta

b) Infraccions greus fins a 500.000 pta
. c) lnfraccions molt greus fins a

1,000,000 pta

Article 13.- Qualificaci6 de les infrac
cions

Les infraccions es qualifiquen en: Ileus,
greus i molt grcus. La scva qualiticaci6 cs
fara tenint en compte cis criteris continguts
a la LJ~i 6/1993, de 15 de juliol, reguladora
de residus, articles 80 i 81, ames dels
segtients: .

a) La major 0 menor transcendencia de
la infracci6.

b) EI perjudici ocasionat als interessos
generals.

c) La reiteraci6 per part de I'infractor.
d) EI 'benefici que hagi aportat a

I'infractor.
c) Qualsevol altra circumstancia

concorrent que incideixi en el grau'de culM
pabilitat de I'infractor.

f) L'abocament incontrolat cn zoncs
forestals a altres que puguin significar una
altcraci6 dcl medi naturaL

Article 14.- Expedient sancionador
Les sandons per infraccions previstes

en aquesta Ordenan<;:a no es poden imposar

si no en virtut de la incoaci6 del correspo
neot expedient sancionador que es tramitara
d'acord amb el que prevcu el marc norma
tiu vigent (L1ei 30/1992 de les administra
c.ions publiques, RD 1398/1993 que aprova
el reglament sancionador i disposicipns
concordants).

Article 15.- Responsables
Seran responsablcs de la comlSSIO

d'infraccions Ies persones, fisiqucs 0 juridiM
ques, que, per acci6 0 omissi6, contravin
guin all6 que scgons I'articlc dotze es con·
sidera infracci6 de la present Ordenan9a. La
responsabilitat pcr aqucstcs infraccibns
tamb6 recauni sobre cis promotors i tccnics
directors de les, obres, de I'abocador i del
propietari del terreny.

Article 16.-Jurisdicci6 ordinaria
Si l'actuaci6 realitzada per I'infractor

suposa un risc potencial per la salut de les
personcs, pel medi. ambient, 0 per qualsevol
de Is bens juridics emparats per la legislaci6
penal 0 implica una manifesta dcsobedien
cia de les de I'autoritat local, I' Administra
ci6 municipal cursara .Ia corrcsponent
denuncia davant lajurisdicci6 ordinaria i, si
s'escau, en donara compte al Ministeri Fis
cal.

Article 17.- Altres mcsures
En eI cas de vulneraci6 de les disposi

cionsde la present Ordenanya iamb indc
pendencia de la imposici6 de les multcs
procedents, I' Administraci6 municipal, amb
lafinalitat de resHlUrar cis cspais malrncsos
amb motiu de les infraccions comcscs,
podra adoptar les mcsures segticnts:

a) Suspcndrc provisionalment els trc·
balls d'abocament que contradiguin les dis

,posicions d'aquest reglament o' siguln indc
gudament realitzades.

b) Requerir a I'infractor pcrquc en eI
tcnnini atorgat, introdueixi les rectificacions
necessaries per ajustar-Ies ales condicions
del pennis ales prescripcions d'aquesta
ordenan9a, i cn general, de la legislaci6
vigent en la materia.

c) Ordenar l'uplicaci6 de Ics mesures
tecniqucs adequades que garantcixen cl
compliment de les prescripcions d'aquesta
Ordenan\"=a i, en general, de la Icgislaci6
vigent en la materia.

d) Ordenar la reposici6 dels danys i per
judicis ocasionats ales instal'I('lCions 0 qual
sevol altre be del domini public que en
resulti afectat.

e) Ordenar la reposici6 dels.danys i pcr
judicis ocasionats per I'abocament incon
!rolat en terrcnys privats que afectin al mcdi
natural, el paisatge 0 l'estetica ornamental
de la ciutat. .

Article 18. Rcgim supletori.~

En tot allo que 110 cstigui prcvist en
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nqucstn Ordcmmr;n CS d'aplicaci6, segons
cis casas, la Llci 6/1993, de 15 de julial,
rcguludarn dels residu,; cI Deerel 201/1994,
de 26 de juliol, rcgulador dcls endcrrocs i
nltrc$ rcsidus de In construcci6, i la L1ei
8/1987, de 15 d'abril, M~nicipal i de Regim
Local de Catalunya, aixi com In resta de
disposicions st,-clorials en materia de residus
i de rcgim local que les dcsplcguen 0

eamenton.

Disposici6 transit6ria
Eis titulars. de les activitats i/o obrcs

productorcs de IClTes"o runes iniciades amb
Dntcrioritat a I'entrada en vigor d'aqucsta
Ordcnancn, pendcnts cneara de la scva ges
ti6, tot i no haver constituH les fiances
corrcsponents, estan obligats a rcaliti:~lr-Ia
de mancru ndcquada i podran scr rcqucrits
pcr l'Ajuntamcnt, en qualsevol moment i
pcr tn1 que nixi ho acreditin.

Disposicions addicionals
Primera.- Scns perjudici de les iniciati

vcs dcls organisrncs i instituciolls publiques
I'Ajuntament ufavorini les actuacions que
cn materia de Ilcteja publica col·iectiva
desenvolupi la iniciativa dels particulars,
fomcntant les actuacions tendcnts a aug
mentor In millon! en In qualitat' de vida de
Sunt Fclill de GuixoJs.

Scgona. I.~ S'aplicarali per analogia Ics
normes de In present Ordenanc;a en cIs
suposits que no hi s6n exprcssament rcgu~

luts i que pCI' In seva nnturalesa entrin din
tre el seu ambit d'nplicacio.

2.- En cis easos que es prcsentin dubtes
cn l'aplicaci6 de In present Ordcnanc;a, cis
serveis municipals, despres d'cscoltar cis
intcrcssnts, cstabliran la intc.rpretaci6
cOlTcsponcnt.

ORDENAN<;;A D'APARCAMENTS
PORADE LAVIAPUBLICA

. (de nova redaeei6)

ORDENAN<;;A D'APARCAMENTS
PORA DE LA VIA PUBLICA

Cnpitol I . Aspectcs generals

Alt. 'I'. Dcfinici6 i objcctc
Als cfcctes d'aquesta ordcnanya s'cntcn

per aparcamcnt In zona, espai 0 local espe
cinlmcnt destii'mt a cstaeionamcnt condicio
nat de vehiclcs flutomobils. La present orde
nanyn te per objecte regular aparcaments
obcrts 0 tancnts cmplnc;ats fora de In via
publica.

Art. 2n. Zones d'aparcament.
1. Les zones 0 espais destinats a apar

caments constitueixen clements urban is tics
de caracter essencial i obligatori, la qual
rcalitz'nci6 s'ajustaril a. la present orde~

nanc;a.
2. Els .aparcaments es projcctaran ate

nent semprc les possibilitats d'acces a
aquests i les necessitats de circulaci6.

Art. 31'. Construcci6 dcls aparcaments.
J. Els aparcaments hauran d'csser cons

trui'ts.o instaHats en les diverses formes
regulades per aquesta ordenanya:

a) Per l'Ajuntament
b) Per altres entitats publiques 0 priva

des i per particulars.

2. Els apareaments, les seves
instaHacions i cis serveis que cn ells es pre
sent, hauran de tenir a tots cis cfectes la
eonsideraci6 d'obres, instaHacions 0 ser
veis municipals, quan siguin sufragats per
l'Ajuntament 0 amb ajuda de subvcncions 0

altres auxilis del mateix, diferents dels de
caracter fiscal, 0 es construeixin en tCITcnys
de domini public.

Art. 41. Concessi6 del dret de superfi~

cie.
L'Ajuntament confonne al que dispo

sen cis article 171 j segilents de la Llei de
Reforrna del regim del s61 i ordcnaci6
urbana, podnl concedir el dret de superfi
cic en terrenys de la scva propietat amb
dcstinaci6 a la construcci6 d'aparcaments.
EI domini dcls aparcaments correspondra
£II peticionari, fins que, pel transcurs del
termini fixat en el titol de constitllci6, que
no podn\ cxccdir de 75 anys , retorni a
I' Ajuntament la propietat d'all6 edificat i
les seves insta\'lacions en les condicions
assenyalades a I'article 159 de 13 propia
lIei.

Art. 5<': Calcul'de la superficie destinada
a aparcament.

I. Eis edifici de nova planta i usos de
nOV,1 implantaci6 cn s61 urba, s'hauran de
projectar de manera que comptin amb apar
caments. d'acord amb cI contingut de I'arti
cle 46.10 de les nonnes urbanistiques del
PGOU i de Ics excepcions espccificadcs pcr
ales diferents Ies zones urbanistiques

2. El nombre minim de places d'aparca
'!lent que s'hauran de prcveurc s6n cis
segiients:

·'a) Edificis d'habitatges:
Iliac d'aparcament per cada habitatge

de nova construcci6 0 per cada habitatge
d'incrcment en les edifieacions existents.

b) Edificis publics 0 privats per a ofici-
nes, bancs, etc..

Iliac d'aparcarnent per cada 50 m2. de
superficic constru'ida, exceptc cis locals de
superficie i~ferior a 200 m2.

c) Locals comercials:
La dotaci6 minima de places d'aparca

ment cs regulara per les detenninacions de
rOrdre de 26.09.97 sabre tipalogia dels
equipaments come~cials (DOGC num. 2493
de 10.10.97) 0 ppsterior legislaci6 que la
modifiqui.

d) Industries:
I 1I0c per cada 100 012. de superficic

construYda..
E) Sales d'espeetaelcs:
Iliac porcada 10 localitats.
f) Hotels:
a) Per a hotels i hotels apartaments, d'a·

cord amb les categories establcrtes en cI D.
176/1987. s'cstableix un pcrccntatge de phIw
ccs d'aparcament per a habitacions 0 unitats
que es correspon amb el 100%,85%, 70%,
55% 6·40% segons !'hotel tingui, rcspccti·
vament, 'Ia categoria dc 5, 4, 3, 2' 0 una
estrella.

b) Als motels s'establcix un minim de
places igual al nombre d'habitacions 0 apar
iaments.

c) Per ales pcnsions, i segons les cate
gories definidcs cn el mateix Deeret, s'csta
bleix un percentatge de places d'apareament
per a Mbitacions 0 unituts que os corresp{)n
amb el 25% 6 eI 40ro segons la pcnsi6 tin
gui·, respectivamcnt, la catcgoria de una 0

dues cstrclles.
d. En qualsevol dels casos enunciats en

els apartats anteriors, les places d'aparca
mcnt no seran mai inferiors a I per cada 5
places hotcleres, ni cstaran situadcs a una
distfmcia superior a 200 m de I'entrada de
I'cstabliment d'ushoteler.

g) Cliniques i sanatoris
I 1I0e per cada 10 Hits.
h) Bibliotcques:
I Iloc.per cada 200 m2
3. Quan un mateix editici tingui utilitw

zacions difcrcnts s'aplicarnn a cadascuna
d'elles els moduls anteriorment cstablcrts.

Art. 6e. Dc les Ilicencies d'edificaci6
amb rclaci6 als aparcaments.

I. No sera concedida lIicencia munici
pal per 1a construcci6 dcls editicis 0 ins
tal·lacions compreses en I'article anterior, si
no es complcixe.n les reserves d'cspais pCI'
aparcamcnts ordenades en ells.

2. Tampoc es conccdira lIiccncia per
elevaI', ampliar, modificar 0 subdividir l'u·s
dcls editicis 0 instal'lac,ions con~prescs en
I'article anterior, sense que es complcixin
les obligacions de rcserva d'cspaj per apar
camcnts aplicables, si mes no, limitades a la
part a que representi 1'c1cvaci6, ampliaci6 0

modificaci6.
3. Quan de manera excepcional, es

demostri la impossibilitat material per com
plir les previsions d'aparcamcnt per manca
d'cspai, es podra substituir per un altre
espai similar en un radi de 500 metres.
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Caldra acreditar mitjan9ant la corresponent
escriptura la titularitat de les places que cal~

guin i s'han de vincular registralment amb
l'edificaci6 instaHaci6 corresponent.
S'entendra que no hi ha impossibilitat, quan
per dcsallotjament d'algun local de la finea,
aptc per ser destinat a aparcament, el pro
pietari podra disposar~ne en eI moment de
la conccssi6 de la IIicencia.

3. Si es tractes d'ampliaci6 d'industries,
I'obligacio del numero anterior names
s'exigira quan aquella rcpresentes un aug
ment en la disponibilitat de la supcrficie
edificada cn un 25%. Exceptc en cis casas
justificats, avaluats aixi per" Ajuntament.

Art. 7e. Accessibilitat.
Els aparcaments, les scves caracteristi

ques i eJ nombre de places adaptades s'ajus
taran al que estableix el Decret 135/95, de
24 de mar~ de desplegament de la Llei
20/91, de 25 de novembre, de promoci6 de
l'accessibilitat i de supressi6 de barreres
arquitectcniques.

Capitol II. Condicions tecniques dels
aparcaments publics i privats.

Art. 8e.· Categories
Els aparcaments regulats en aqucsta

Ordenan~a es subjectarana les prescrip
cions eontingues en cis articles segiicnts,
respecte del seu condicionamcnt tecnic.

A aquest efcctes, els aparcamcnts es
divideixen en dues categories:

In. Fins a 1000 metres quadrats.
2n. De superfieie superior.
L'Ajuntament podn\ denegar la

instal'laci6 en aquelles finques que estiguin
situades en vies que, pel seu tn\nsit 0 earac
teristiqucs urbanistiques singulars, no ho
aconsellin, exeepte que s'adoptin les mesu
res correctores oportuncs mitjan9'ant les
condieions que cada cas rcquereixi.

Eis aparcaments de mes de quinze pla
ces, els seus establiments annexos i els
locals del servei de I'automcbil, disposaran
d'un espai espera contigu a la via publica
de 3 metres d'amplada i de 5 metres de
fons, amb una pendent maxima del 4%, en
e1 que no podra dc:senvolupar-se cap activi
tat.

Art: ge. Accessos
1. Eis aparcamcnts de menys de 1000

metres quadrats tindran un acees, com a
minim, de tres metres d'amplada. En els de
mes de 1.000 metres quadrats, l'amplada
minima de I'aeces sera de 5,50 metres.

2. Els apareaments de mcnys de 1.000
metres quadrats, poden utilitzar com acces
cI portal de I'immoble quan sigui per us
exclusiu dels ocupants de I'edifici. Els

accessos d'aquests garatges, de menys de
1.000 metres quadrats, podran servir
tamb6 per donar entrada a locals amb
usos autoritzables, sempre que les portes
que hi donen siguin resistcnts a\ foe, i
}'.amplada de I'acces sigui superior a qua
tre metres.

3. Eis aparcaments de 1.000 a 2.000
metres quadrats poden disposar d'un sol
acccs per a vehicles, perc comptara amb
un aItre distaneiat d'aquell, dotat de vesti
bul estanc, dobles portes resistents al foe,
iamb ressorts de retenci6. per a possibles
atacs al foe i salvament de persones,
d'acord amb el que disposa la NBE-CPI
96.

4. En cis' aparcaments de mes de 2,000
metres quadrats i fins a 6.000 metres qUa'M
drats, j'entrada i sort ida llauran d'esser
independents 0 diferenciades, amb, una
amplada minima per a cada direcci6 de 3
metres, i hauran de tenir, a mes a mes un
·acces d'urgcncia. En els superiors a 6.000
metres quadrats haura d'existir acces a
dos carrers, amb cntr,ada i sortida inde
pendents 0 difc:renciades en cadascuna
d'ella. Aquests ultims disposaran d'un
acces per a vianants.

5. Les rampes rectcs no sobrepassaran
el pendent del 20 per cent (20%) mesu
rada per la linia mitja. La seva amplada
mfnima sera de 3 metres, amb la sobre
amplada necessaria e'n les corbes, i el seu
radi de corbatura, amidat tamb6 en I'eix,
sera superior a sis metres.

6. Podra perrnetre la utilitzaci6 d'apa
rells carregaMcatxes, quan l'acccs sigui
exclusivamcnt per aquest sistema, s'ins
tal· lara un per cada 20 places 0 fracci6.
L'espai d'espe'ra haritzontal tindra' un fons
minim de 7 metres i la seva amplada no
sera inferior a 5,50 metres

Art. 10e. Places d'aparcament.
S' cnten per pla~a d'aparcament un

espai minim de 2,30 per 4,75 metres, Tan"
mateix, el numcro de cotxes en I'interior
dels aparcaments no podra excedir dcl
corresponent a 22 metres quadrats per
cotxe. S'assenyalaran en el paviment els
empla9aments i passadissos d1acees dcls
vehicles, senyalitzaci6 que figurara en els
p!<'mols dels projectcs que es prcscntin al
sol·licitar la concessi6 de les lIiceneies de
construccl6, instal·laci6, funcianament i
obertura,

No es podra procedir al tancament
'individualment dels apareamcnts si no cs
disposen mides minimes de 2,80 m. d'am
plada,. mida que haura de mantenir tamb6
en cis colindants,

Les vies d'acces i maniobr'a a Is apar
caments tindran una amplada minima de

4,50 m. d'amplada en el cas d'aparca
ments en bateria.

Art. II. Alyada.
En cis aparcaments s'admet una alyada

Iliure minima de 2,20 metres en qualsevol
punt.

Art. 12. Lavabos.
Els aparcaments d1us public disposaran,

corn a minim, d'un bany amb water, carla
2000 metres quadrats 0 fracci6.

Art. 13. Accessos i sortidcs de viaM
nants.

Els apareaments eot·lcctius hauran de
tcnir acces per a vianants des de I'exterior
scparat de l'accCs per a vehicles 0 adcqua
clament protcgft d'aquests per un mur a
tanca de 80 em d'amplc.

Les escalcs tindran una amplada
minima d'l metre.

", Les sortides de vianants hauran de dis~

posar de vcstibul d'indepcndencia RF-120
amb partes RFM60, vc:ntilat a I'exterior.

Les sortides de vehicles que s:utilitzin
per evacuaci6 hauran de disposar d'ober~

tura manual i ventilaei6 superior..

Art. 14. Construcci6.
I. Tots cIs elements que eonstitueixen

I'cstructura de l'editicaci6 destinada a
garatge 0 aparcament, hauran d'esscr resis
tents al fac 0 cstar degudament prategits
a'mb material aYllant, tenint.cn compte I'ac
ci6 derivada de la temperatura que pol arriM
bar a assolir dita cstructura a traves de ta
scva protecci6, havent d'espeeificar-se en
e!s projedes eorresponents la naturalcsa,
gruix i caracteristiques dels materials pro
tectors.

2. El recinte de I'aparcament, si cs
superior a cine places d'aparcmncnt, haura
d1estar aYllat de la resta de l'edificaci6 0 fin
qucs llindants per murs i forjats, resistcnts

-al foe, RF120, disposar ai'llament acustic, i
no tcnir buits de comunicaci6 amb patis ()
locals dcstina'ts a alhcs U80S.

3. Podn'1 eomunicarMse I'aparcament
amb I'escala, canibres de ealdercs, sales de
maquines quan aquests tinguin acces propi
independent del garatgc 0 disposin dlun
vestlbul adequat d 'arJIament, amb partes
blindades de tancamcnt automatic. S'CXM
ceptuen els situr.,ts sota sales d'espectacles
els quais estaran totalmcnt arllnls, no per
metent cap eomunicaci6 interior ,amb la
resta de I'immoble.

Art. 15. Ventilaei6.
S'haura de donar compliment a In

Resoluci6 d' II de novcmbre de 1988 de la
Dirccci6 General de Scguretat i Qualitat
Industrial, per la qual s'aprova [a Instrucci6

Diputaci6 de-Girona ,(vxlu Gene:"al. Butlleti Oflcial clela Provincia de Girona, 09i1-1t\999. '141,p,116,



lJ. O. P. de Girona nllm. 141 - 9de novembre de 1999 117

de 28.06.1988, interpretativa de la MI BT
027, capitol 9, rclativa a cstacions de ser
vci. gnrotgcs i tallers de rcparaci6 de vehi
cles n motor.

Art. 16. Calelilcci6.
La calcfacci6 dels loenls i dcmes mit

jans en cis que cs rcalitzi In combusti6 de
substimcics. cs disposara de forma que en
cap moment,hi hugi peri II de que les barre
gcs de carburants s'inflamin, havent d'cstar
totnlmcnt ai'llnts i ventilats corrcctnrnent.

Art. 17. 1I·luminaei6
I. La iHuminaci6 artificial os realitzara

solament mitian~ant h\mpndcs clectriques, i
les instnHncions d'cncrgia i cnllumenat res
pondrnn ales disposicions vigcnts sabre In
moteria cn cJ RcgJamcnt de BaixaTcnsi6.

2. Quan ha'gi d'utilitzar-sc un altre tipus
d'iHuminaci6 cs requcrin) una autoritzaci6
especial de I'Ajuntnmenl.

Art. t 8. InslaHaeions contra. inecndis
S'ojustaron a la regulaci6. continguda a

III NBE-CPI 96.

Art.19. Establiments annexes als apar
caments. -

Els cstabliments d'aqucsta naturalesa
compilaran, a mes ames, les preseripcions
dels articles segUents i la NBE-CPI 96.

Art. 20. InstaHaci6 d'engreixament i rental.
Es pennctran aquestes instal'lacions

'com annexos a aparcaments.

. Art.21. Carrega de bateries.
Scmpre que el local on s'cfectuYn

aquestes operacions estigui amat deja resta
de garatge i 'amb ventilaci6 s\lficient,
donant compliment al Rcglament de Baixa
Tcnsi6.

Art. 22. Prescripcions d'explotaci6.
1.- Queda prohibit fumar i fer foe en tot

local d'aparcaments, en les instaHacions de
servci 0 en cis establiments annexos, dins
de la zona definida legalment com perillosa.
Visiblement es fixaran amb camcter penna
nent. retols en els difercnts locals 3mb lIe
genda "No fumar" "PeriH d'inecndi".

2.- Es prohibeix !'cmmagatzematge de
carburants i combustibles liquids fora de1s
diposits dels cotxes i els corresponents als
sortidors•. sempre que eI punt d'inflamaci6
d'aquells sigui inferior a 55 graus, i tamb6
en aquest cas, quan la seva capacilat sigui
superior a 200 litres.

3.- Malgrat eI prcceptuat en el paragraf
anterior, podid admetre's In guarda de vehi
cles am~ un bid6 de recanvi d.e IS litres de
capacitat maxima.

4.- Voravies. Eis passos i les voravies
generals i cis aparcaments hauran de con
servar-sc scmpre Hiurcs, senyal itzant-sc
degudament per la scva facil comprovaci6.

5.- Queda prohibit tambc tot emmagat
zemant, inclos dins dels vehicles, de mate
rial de qualsevol c1asse, combustible 0 no, i
realitzar dins d'aquest locals operacions que
no corrcsponguin estrictament ales
necessaries d'acccs i estanl;a de vehicles.

Article :i3.- Infraccions i sancions
Sera d'aplicaci6 cl previst a la norrna

tiva urbanistica vigent d'aplieaei6.

JO,863
AJUNTAMENT DE

LA VALL D'EN BAS,

AmtJ1ci

EI Pic de I'Ajantament de data 19 d'oelubre de 1999 ha aproval
iniciolmcnt el Pice de Clausules ccori6mico-administratives particu
lars que hun de rcgir el concurs per les obres de refonna de coberta
i orranjmncnt de fissures de I'esglesia de Falgars, el qual s'exposa al
public pel tcnnini de 20 dies hfl.bils als efectes d'aHegacions.
Shnultnniamcnt s'anuncia la Iicitaci6. la qual quedaria aplal;ada en
ens de prcscnlar-sc nl'lcgacions contra cI pice de condicions.

Designaci6 de I'obra. TITOL:
Rctonlm de In cobertn i arranjamcnt de les fissures de les faca

nes de l'esgl6sia de Falgars.

D.- Garantia definitiva
En xifres en lIetrcs
332.732,- . tres-ccntes trentawducs mil set-centes trcnlaw

dues pessetes

E.- Tennini d'cxeeuci6
6 mesos

F.~ Tennini de garantia
I any

1.- DISPOSICIONS GENERALS
En tot el no esmentat expressamcnt en aqucst pice de clilUsulcs,

es d'uplieaci6 eJ que disposa el Pice de Clausules administratives
general de I'Ajuntament de La Vall d'cn Bas, i eI PIce que figUid en

. cl projecte de I'obra.

Quadrc de earacteristiques del contracte

A.- Pressupost del eontraete
Eo xjfrcs en !Ietres
8.318.303,- vuit milions tres-ccntes divuit mil tres-

centes trcs pcssetes

B.- Anualitat
1.999-2000 t999 2.000.000

2000 6.31 8.303

1.- OBJECTE DEL CONTRAC1'E
I, I L'objecte del contracte sera la realitzaci6 de les obres eomw

prese~ cn el.projecte designat a la ~arpeta d'aquesta plec, el qual ha
estat aprovat per l'Ajuntament de La Vall d'cn Bas.

1.2 Els phinols, plee de prescripcions lecniques, la memoria, ds
quad res de preus del projectc i la resta de documentaci6 del pro
jcete, revestinlO caraeter contractual, per la qual cosa hauran d'esst."T
signats en prova de confonnitat per I'adjupicatari en e1 matcix acto
de la fonnalitzaci6 del contracte.

c.~ Gnrantin provisional
Eo xjfrcs co !Jetres
166.366,- cent seixanta-sis mil tres-centes scixanta

sis pessctes

2.- PRESSUPOST DEL CONTRACTE
L'import del contraete i cis preus unitaris que hauran de regir

durdnt l'cxecuci6 de les obrcs Seran els del projccte aprovat, apli
cant-Ips cl cocficient d'adjudieaci6 que en resulti.
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