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Núm. 2797
AJUntAment de LA BisBAL d’emPOrdÀ 

Edicte d’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora del règim d’intervenció administrativa en l’edificació i l’ús del sòl a la Bisbal 
d’Empordà

Exp. 131.1-3/2015-Secretaria 

El Ple municipal en sessió ordinària del dia 28.03.2017 va aprovar definitivament, l’Ordenança reguladora del règim 
d’intervenció administrativa en l’edificació i l’ús del sòl a la Bisbal d’Empordà. Segons l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril Reguladora de les bases de règim local; l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  es publica el text íntegre, per a general coneixement,  en compliment 
del previst a l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals.

La Bisbal d’Empordà, 31 de març de 2017 

Lluis Sais i Puigdemont 
Alcalde 

ORDENANÇA REGULADORA DEL RÈGIM D’INTERVENCIO ADMINISTRATIVA EN L’EDIFICACIÓ I L’ÚS DEL SÒL
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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Objecte 
És objecte d’aquesta ordenança establir els diferents règims d’intervenció administrativa de totes aquelles obres i actuacions 
urbanístiques susceptibles de ser subjectes a llicència d’obres o sotmeses al règim de comunicació prèvia i definir els requisits 
documentals per a sol·licitar-les, per tal d’assolir una major eficàcia i agilitat en la seva tramitació.

Article 2. Tipus d’intervenció municipal
1. La intervenció de l’Ajuntament en els actes relatius a l’ús del sòl i a l’edificació, d’acord amb allò que s’assenyala als articles 
187 i 187bis del TRLUC i altra legislació sectorial aplicable, es concreta en els següents mitjans de control preventiu: 

a) Règim de comunicació prèvia. 
b) Règim de llicència. 

2. Queden exclosos d’intervenció municipal, d’acord amb l’article 187ter del TRLUC i altra legislació sectorial aplicable, els 
actes següents: 

a) Les obres d’urbanització ja incloses en plans o projectes d’urbanització degudament aprovats. 
b) Les parcel·lacions urbanístiques incloses en projectes de reparcel·lació degudament aprovats. 
c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de restauració si no requereixen 
projecte tècnic o bé si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’execució subsidiària ja incorpora el projecte tècnic requerit. 
d) En sòl no urbanitzable i/o urbanitzable no delimitat:

Primer: Els moviments de terres, explanació de terrenys, obertura, pavimentació i modificació de camins rurals i 
la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva sempre que s’executin a l’empara d’un instrument d’ordenació 
forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i de l’administració competent en matèria de medi ambient. 
Segon: La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’una administració 
competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració competent en matèria de medi ambient. 

3. També queden exclosos d’intervenció municipal els actes de manteniment de les parts no edificades de les finques, tals 
com la neteja i desbrossament de parcel·les i solars i/o l’enjardinament d’aquests, sempre i quan no comportin moviments 
de terres significatius.

CAPÍTOL II. RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA

Article 3.- Àmbit d’aplicació 
1. L’àmbit territorial d’aplicació del règim de comunicació prèvia regulat a la present Ordenança comprèn tot el terme 
municipal de la Bisbal d’Empordà, excepte els actes que es realitzin en les situacions següents:

a) La intervenció en els edificis del Nucli Antic de la Bisbal (Clau 1a) i en els del nucli de Castell d’Empordà (Clau 1b), 
així com en aquells edificis i altres béns inclosos en el precatàleg de Protecció del Patrimoni i els inclosos a l’àmbit de 
l’Espai d’Interès Natural (EIN) de les Gavarres que, per estar sotmesos a un règim de protecció cultural o urbanística, 
restaran subjectes a la llicència urbanística prèvia.
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b) Els actes que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, excepte aquells que estiguin 
emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla  urbanístic, tal com s’estableix a l’article 4.1g) de la present 
Ordenança, restaran subjectes a la llicència urbanística prèvia

c) Els usos i les obres provisionals.
2. Queda exclosa d’aquest règim de comunicació d’obres la comunicació de qualsevol activitat amb incidència ambiental, la 
qual es regirà per la normativa específica de control i intervenció ambiental.

Article 4.- Actuacions urbanístiques subjectes a comunicació prèvia 
4.1. Aspectes generals.
Estan subjectes al règim de comunicació prèvia, amb les excepcions que estableix l’article 3, els actes d’ús del sòl i d’implantació 
d’obres, conformes amb l’ordenament jurídic urbanístic, següents:

a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma modificació, rehabilitació o demolició 
total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no 
requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
b) La primera utilització i ocupació dels edificis.
c) El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
d) La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
e) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
f) 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 independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
g) Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin 
emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, 
sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.
h) Les obres no ajustades al projecte prèviament autoritzat, que no requereixen projecte tècnic d’acord amb la legislació 
sobre ordenació de l’edificació i que no comporten una alteració substancial del projecte autoritzat.

4.2. Obres subjectes a comunicació prèvia pel quals no es requereix l’assignació d’un tècnic: 
Comprèn aquelles actuacions que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació i la legislació urbanística no 
requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i que, per les seves característiques, no necessiten tampoc l’assignació d’un tècnic 
responsable.

Als efectes de la present Ordenança es consideren incloses en aquesta situació les actuacions següents:
1. Construccions i instal·lacions de nova planta
En general

a) Construcció de barraques o mòduls prefabricats provisionals d’obra.
b) Instal·lacions i elements auxiliars simples, de servei a les edificacions principals tal com pèrgoles, barbacoes, ....

2. Obres de modificació, reforma o rehabilitació
En general

a). Obres de modificació, reforma o rehabilitació en els edificis existents que no n’alterin la seva configuració arquitectònica, 
entenent per tals les que no tinguin caràcter d’intervenció total o les parcials que no produeixin una variació essencial de 
la composició general exterior, la volumetria, o el conjunt del sistema estructural, o no tinguin per objecte canviar els usos 
característics de l’edifici,  segons les definicions que figuren a la Disposició Addicional segona de la present ordenança

Reformes interiors
b) Obres interiors en habitatges, que no afectin l’estructura ni modifiquen  la distribució, consistents en arrebossats, 
enguixats, enrajolats, aplacats, pintats, col·locació o enretirada de paviments, fals sostres i assimilables.
c) Obres de reforma de cuines i banys d’habitatges que no modifiquin la distribució. 
d) Obres interiors en locals no destinats a habitatge que no modifiquin la seva estructura i que no afectin el nombre 
d’establiments susceptibles d’aprofitament independent.. 

Obertures
e) Col·locació o substitució de portes, finestres, persianes i reixes en obertures d’edificacions.
f) Execució o modificació d’obertures que no afectin a elements estructurals o a la façana.

Façanes
g) Pintura, estucat i reparació de paraments de celoberts o patis de ventilació a partir d’una alçada inferior o igual a 
l’equivalent a planta baixa més una planta (no superior a 6m).
h) Reparació, conservació i manteniment de façanes amb una alçada igual o inferior a planta baixa més una  planta pis 
(no superior a 6m).

Cobertes
i) Reparacions no estructurals de cobertes i terrats. 
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Instal·lacions
j) Construcció, reparació o substitució de canonades d’instal·lacions, desguàs i claveguerams exteriors, que no afectin a 
la via pública.

Altres
k) Construcció i reforma d’aparadors.
l) Execució de cales en interiors d’edificis per a canonades d’aigua, desguassos, gas, electricitat i similars, sempre i quan 
no s’afecti a cap element estructural de l’edifici.

5. Murs de contenció i tanques
Tanques

a) Reparació de tanques, sempre que no impliqui modificació de les seves mides o de les característiques existents, d’acord 
amb el planejament vigent.
b) Establiment de tanques de precaució d’obres quan no s’ocupa la via pública.

6. Altres obres
Rètols i tendals

a) Col·locació de rètols, banderoles i anuncis lluminosos de qualsevol activitat que no sobresurtin més de 15 cm del pla 
de façana.
b) Col·locació de tendals a la via pública lligats a façana en planta baixa.

4.3. Obres subjectes a comunicació prèvia pel quals es requereix la intervenció  d’un tècnic i, en el seu cas, la redacció de 
documentació tècnica: 
Comprèn aquelles actuacions que, si bé d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació no precisen l’elaboració 
d’un projecte tècnic, si que el requereixen d’acord amb el que s’estableix a l’article 33 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, quan afectin els fonaments o els elements estructurals, 
el volum o les superfícies construïdes, l’ús urbanístic o el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles 
d’aprofitament privatiu independent i aquelles obres que, per les seves característiques, precisen la intervenció o la presència 
d’un tècnic responsable.

Als efectes de la present Ordenança es consideren incloses en aquesta situació les actuacions següents:
1. Construccions i instal·lacions de nova planta
En general

a) Construccions i instal·lacions de nova planta d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica, que no requereixen 
fonaments o elements estructurals, sempre que no estiguin situades en el Nucli Antic de la Bisbal (Clau 1a), en el nucli de 
Castell d’Empordà (Clau 1b), ni, en general, en el sòl no urbanitzable i que no afectin a edificis inclosos en el precatàleg 
de Protecció del Patrimoni.

Hivernacles
b) La construcció o instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, quan els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions 
siguin inferiors a un metre d’alçària.

2. Obres de modificació, reforma o rehabilitació
En general

a) Obres de modificació, reforma o rehabilitació en els edificis existents que no n’alterin la seva configuració arquitectònica, 
entenent per tals les que no tinguin caràcter d’intervenció total o les parcials que no produeixin una variació essencial de 
la composició general exterior, la volumetria, o el conjunt del sistema estructural, o no tinguin per objecte canviar els usos 
característics de l’edifici,  segons les definicions que figuren a la Disposició Addicional segona de la present ordenança

Reformes interiors
b) Obres interiors en habitatges que, de manera parcial,  afectin l’estructura o modifiquin  la distribució..
c) Obres interiors en locals no destinats a habitatge que, de manera parcial,  afectin la seva estructura o alterin  el nombre 
d’establiments susceptibles d’aprofitament independent.

Obertures
d) Execució o modificació d’obertures quan afectin a elements estructurals o a la façana.

Façanes
e) Pintura, estucat i reparació de paraments de celoberts o patis de ventilació a partir d’una alçada igual o superior a 
planta baixa més dos plantes pis(superior a 6.m). 
f) Reparació, conservació i manteniment de façanes amb una alçada igual o superior a planta baixa més dos plantes pis 
(superior a 6.m).

Cobertes
g) Substitució parcial o reparació estructural de cobertes i terrats, sense augment volumètric.
h) Construcció de xemeneies, claraboies o aparells exteriors de climatització. (excepte les sotmeses a règim de comunicació 
prèvia).
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Instal·lacions
i) Col·locació d’elements mecànics de les instal·lacions en terrasses o terrats, d’acord amb la normativa vigent.

3. Enderrocs
Enderrocs de coberts de menys de 20m2, de tanques i murs

5. Murs de contenció i tanques
Tanques

Tancament de parcel·les, d’acord amb el planejament vigent. 
Murs

Construcció de murs de contenció de terres fins a 2,0 metres d’alçada.
6. Altres

Col·locació de rètols, banderoles i anuncis lluminosos de qualsevol activitat que sobresurtin més de 15 cm del pla de 
façana.

Article 5.- Particularitats de la comunicació de primera utilització dels edificis
1. La comunicació de primera utilització acredita l’acabament d’obres de nova planta, canvi d’ús, reforma o rehabilitació, 

prèviament a la seva ocupació, així com el compliment de les condicions imposades en la llicència d’obres. 
2. Estan subjectes a la comunicació de primera ocupació o utilització les edificacions de nova construcció, les ampliacions 

dels edificis existents, les edificacions que hagin estat objecte d’obres de reforma i/o de rehabilitació que hagin 
comportat una interrupció de la seva utilització i ocupació i aquelles que, per la seva autorització, s’hagi exigit un 
projecte, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació i els canvis d’ús.

3. Només es pot utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es tracti després que hagi transcorregut el termini 
d’un mes des de la presentació de la comunicació i el certificat final d’obra al què fa referència l’article 8 de la present 
ordenança o, si s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels documents requerits sense que l’administració 
hagi manifestat la disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada..

Article 6.- Documentació dels supòsits de l’article 4.2 
La documentació a aportar serà la següent:
a. Sol·licitud degudament complimentada, segons model disponible a les oficines municipals i al web municipal. signada 

pel promotor/a i pel contractista de l’obra. 
b. Declaració responsable del promotor/a de les obres en què es deixi constància que és coneixedor de la situació urbanística 

de l’edifici, terreny o solar a on es pretenen realitzar les obres i, en el seu cas, de la manca de producció de residus.
c. Documentació descriptiva i gràfica de les obres que permeti:

• descriure i justificar les obres que pretén executar indicant el seu pressupost estimat.
• identificar amb precisió la finca afectada per les obres, preferentment, indicant la ubicació sobre un plànol oficial: 

topogràfic, cadastral o del planejament urbanístic.
• representar gràficament les obres que per les seves característiques ho requereixin.
El grau de detall la documentació descriptiva i gràfica ha de ser suficient per  apreciar les característiques, la situació i 
la destinació de les obres, amb la finalitat de comprovar la seva adequació a les determinacions de l’ordenament jurídic 
urbanístic i, quan la legislació sectorial ho prevegi expressament, als requisits que s’hi estableixen.

d. Fotografies de l’àmbit d’actuació, en color i de mida mínima 10 x 15 cm, que hauran de ser les precises per entendre la 
intervenció

e. Haver dipositat la fiança per a respondre de la correcta gestió dels residus generats a l’obra i que els materials residuals 
són gestionats en instal·lacions autoritzades i inscrites en el registre de gestors d’enderrocs de l’Agència de Residus 
de Catalunya per a la seva recepció, excepte que quedés justificada la seva innecesarietat d’acord amb la declaració 
responsable presentada.

Article 7.- Documentació dels supòsits de l’article 4.3
La documentació a aportar serà la següent:
a. Sol·licitud degudament complimentada, segons model disponible a les oficines municipals i al web municipal. signada 

pel promotor/a i pel contractista de l’obra. 
b. Declaració responsable, tant per part del tècnic o tècnics, com per part del promotor/a de les obres en què es deixi 

constància per part d’ambdós que són coneixedors de la normativa urbanística vigent aplicable i que la documentació 
presentada per a realitzar les obres s’hi ajusta. 

c. Projecte tècnic, o  memòria tècnica i, si fos el cas, el full d’assumpció de la direcció facultativa. El contingut del projecte 
tècnic, quan sigui precís,  s’ajustarà al que es preveu a l’article 18.b de la present Ordenança en relació a les obres menors 
i, en tot cas, incorporarà la memòria de gestió de residus quan, per les característiques de l’obra prevista, sigui preceptiu 
d’acord amb l’establert al Decret 201/1994.
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d. Fotografies de l’àmbit d’actuació, en color i de mida mínima 10 x 15 cm, que hauran de ser les precises per entendre i 
descriure la intervenció que es pretén portar a terme. 

e. Haver dipositat la fiança per a respondre de la correcta gestió dels residus generats a l’obra i que els materials residuals 
són gestionats en instal·lacions autoritzades i inscrites en el registre de gestors d’enderrocs de l’Agència de Residus de 
Catalunya per a la seva recepció, excepte que quedés justificada la seva innecesarietat d’acord amb la documentació 
tècnica presentada.

Article 8.- Documentació per a la primera utilització i ocupació dels edificis
S’ha d’aportar la documentació que exigeix la normativa tècnica i urbanística vigent: 
a. Sol·licitud degudament complimentada, segons model disponible a les oficines municipals i al web municipal, signada 

pel promotor/a i pel contractista de l’obra. 
b. Certificat final d’obra, expedit per la direcció facultativa de les obres i degudament signat i visat, on hi consti expressament 

la data de l’acabament de les obres, la seva  adequació al projecte tècnic que va ser objecte de llicència, a les posteriors 
modificacions autoritzades si fos el cas, i a les condicions que figuraven a la mateixa llicència i que l’edificació està en 
condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat.
Si són obres per les quals no era necessària direcció facultativa: declaració responsable subscrita per la persona responsable 
de les obres, acreditant la data del finiment de les mateixes i que s’han efectuat d’acord amb la documentació aportada o 
amb les modificacions posteriors i les condicions imposades.

c. Plànols definitius signats pel promotor i la direcció facultativa, que recullin, en el seu cas, les modificacions introduïdes 
durant l’obra respecte al projecte aprovat. Certificat del tècnic director fent constar que les variacions introduïdes 
s’adeqüen a la normativa urbanística.

d. Fotografies de l’edifici o, en el seu cas, de les obres efectuades objecte de la primera utilització, en especial de la seva façana 
o façanes on, en una de les quals hi figuri la placa de la numeració del carrer degudament instal·lada i. Fotografies de 
l’estat final de la via i les infraestructures públiques. 

e. Certificació tècnica que han estat reposats els serveis i elements urbans afectats per les obres, on es faci constar, si és el cas, 
el correcte estat de la instal·lació d’enllumenat públic. 

f. Informe favorable de l’execució de les connexions a la xarxa pública de clavegueram, emès per l’empresa gestora del 
servei

g. Certificat expedit per la instal·lació autoritzada i homologada per l’Agència de Residus de Catalunya - on hi consti la 
procedència dels residus i el titular de les obres- referit a la quantitat i tipus segons estableixi la normativa vigent

h. Còpia de la sol·licitud registrada de l’alta cadastral de l’immoble i/o de l’actualització de les seves característiques.
i. En cas que es tracti d’edificis plurifamiliars, a més caldrà:

• Manual d’ús i manteniment de l’edifici.
• Certificat original acreditatiu del compliment de la normativa vigent en matèria d’infraestructures comunes de 

telecomunicacions.,

Article 9.- Aspectes generals de la comunicació
1. La comunicació prèvia es formularà segons els impresos oficials corresponents, que estaran a disposició de l’interessat/da 
en les dependències municipals i a la pàgina web de l’Ajuntament. 
2. L’interessat/da, abans d’iniciar les obres sotmeses al règim de comunicació relacionades a l’article 4 de la present Ordenança, 
presentarà la seva comunicació prèvia acompanyada de la documentació especificada a la normativa aplicable i en aquesta 
Ordenança i del corresponent projecte tècnic quan la naturalesa de l’objecte de la comunicació ho requereixi.
3. La comunicació prèvia es podrà presentar: 

• De forma presencial, en el Registre General de l’Ajuntament. 
• Telemàticament, a través de la pàgina web municipal (signades amb certificat digital). 
• Mitjançant qualsevol altre dels mitjans previstos a la normativa de procediment administratiu. 

4. Per tal que la comunicació prèvia es consideri realment efectuada, i per tant, possibiliti l’actuació, s’hi haurà d’adjuntar la 
documentació prevista en aquesta Ordenança i haver abonat la taxa i dipositada la fiança corresponents. 
5. La comunicació prèvia presentada telemàticament, en el cas que sigui preceptiva la presentació d’un projecte tècnic, haurà 
d’adjuntar el projecte en format digital, signat electrònicament i, si s’escau,amb visat electrònic, sens perjudici de la seva 
presentació paral·lela en format paper, tal com s’estableix al punt 4 de la Disposió Addicional Segona de la present Ordenança 
. En cas contrari, només es podran utilitzar els altres mitjans de presentació.
6. La correcta presentació de la comunicació prèvia facultarà per a l’exercici de l’actuació objecte de comunicació. 
7. Aquest règim de comunicació de les obres no faculta en cap cas per exercir actuacions en contra de la legislació urbanística 
i el planejament vigent, ni podrà substituir a la llicència d’obres quan aquesta sigui preceptiva. Tot això sens perjudici de la 
resta d’autoritzacions que siguin exigibles d’acord amb la legislació de règim local o sectorial.
8. En cap cas no es podran considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin aquesta 
ordenança, la normativa urbanística i el planejament vigent.
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Article 10.- Vigència de les comunicacions
1. Les actuacions sotmeses a comunicació s’hauran d’iniciar, com a màxim, en el termini d’un (1) mes des de la seva presentació 
al Registre General de l’Ajuntament, i s’hauran de concloure en el termini definit de forma expressa a la comunicació o, en el 
projecte tècnic, el quals no podrà superar un màxim de sis (6) mesos.
2. En cas de superar els terminis fixats, caldrà efectuar una nova comunicació.

Article 11.- Manca de documentació 
1. En el supòsit que es presenti una comunicació prèvia que no reuneixi els requisits fixats en aquesta Ordenança, l’interessat/
da que l’hagi presentat no estarà habilitat/da per portar a terme  les actuacions objecte de la comunicació. 
2. En el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de la presentació de la comunicació, l’Ajuntament haurà de requerir 
l’interessat/da per tal que aporti la documentació que manca per a presentar, advertint-lo que no està habilitat per portar a 
terme l’actuació comunicada, i de la possible comissió d’infracció urbanística en el cas que l’executi. 
3. Passats 10 dies hàbils, des del requeriment anterior sense la presentació de la documentació requerida, es procedirà a 
declarar el desistiment de l’actuació comunicada, mitjançant resolució que s’haurà de notificar a l’interessat/da. 

Article 12.- Comunicació d’actuacions sotmeses a llicència urbanística 
1. En el supòsit que es presenti una comunicació prèvia per una actuació per a la qual s’exigeixi llicència urbanística, 
l’interessat/da que l’hagi presentat no estarà habilitat per executar l’objecte de la comunicació.
2. En el termini màxim de 20 dies hàbils, a comptar des de la presentació de la comunicació, l’Ajuntament dictarà la resolució 
declarant la manca d’efectes de la comunicació prèvia i requerint l’interessat/da per tal que presenti la sol·licitud de llicència 
urbanística, advertint-lo que no està habilitat per executar l’actuació comunicada, i de la possible comissió d’infracció 
urbanística en el cas que l’executi. 

Article 13.- Comprovació de la comunicació prèvia
1. La comprovació posterior per part dels Serveis municipals de les actuacions comunicades no és requisit previ per a la seva 
execució. La correcta presentació de la comunicació prèvia facultarà per a l’exercici de l’actuació objecte de comunicació. 
2. En el cas que es comprovi la inexactitud o falsedat en qualsevol dada de la comunicació prèvia, manifestació o document, 
o de l’incompliment dels requisits fixats per la normativa urbanística, l’interessat/da no podrà continuar executant l’actuació 
comunicada. 
3. En el supòsit descrit al punt anterior, l’Ajuntament notificarà a l’interessat/da el resultat de la comprovació, advertint-lo de 
la impossibilitat de continuar executant l’actuació comunicada. Tot això, sense perjudici de la posterior incoació de l’oportú 
expedient de protecció de la legalitat urbanística. En qualsevol cas, la resolució prevista en aquest punt no s’entendrà com cap 
acte de protecció de legalitat urbanística, i en conseqüència ni afectarà a la prescripció de l’acció ni suposarà l’inici del còmput 
del termini per a la resolució de l’expedient de protecció de legalitat urbanística. 

Article 14.- Concurrència amb d’altres règims d’intervenció administrativa 
El règim de comunicació regulat en aquesta Ordenança no eximeix de l’obligatorietat d’obtenir d’altres autoritzacions o de 
complimentar d’altres formes d’intervenció que siguin preceptives de conformitat amb les ordenances municipals i la resta 
de normativa sectorial aplicable en la matèria.

Article 15.- Altres
1. Les actuacions a executar s’han d’ajustar estrictament a les que s’han comunicat. En cas que, per realitzar les actuacions, 
calgués l’ocupació de la via pública, caldrà sol·licitar i obtenir la corresponent autorització municipal. 
2. Durant l’execució dels treballs s’adoptaran les mesures previstes a les disposicions legals vigents en cada moment en 
matèria de seguretat i salut, i que aconsellin les bones pràctiques de la construcció. 

CAPÍTOL III. RÈGIM DE LLICÈNCIA

Article 16.- Actes subjectes a llicència
Resten subjectes al règim de llicència urbanística prèvia, d’acord amb el que estableix l’article 187 del TRLUC, amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, i amb les excepcions que estableix 
l’article 187.ter del TRLUC, els actes següents:
1. En general

a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística, concretament en els 
edificis del Nucli Antic de la Bisbal (Clau 1a), els de Castell d’Empordà (Clau 1b), així com aquells edificis i altres béns 
inclosos en el precatàleg de Protecció del  patrimoni.
b) Els usos i les obres provisionals.
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c) Les que afecten l’ús privatiu o l’ocupació de béns de domini públic.
d) Els actes que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
f) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
g) Les parcel·lacions urbanístiques.
h) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.

2. Edificació
a) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre 
ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.

3. Altres
a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
d) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
c) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
d) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin 
inferiors a un metre d’alçària.
e) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
f) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
g) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
h) La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
i) La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres 
serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a 
les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin 
subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.

Article 17.- Classificació de les obres
D’acord amb la present Ordenança, a efectes administratius de tramitació de les llicències i segons la seva naturalesa, les obres 
es classificaran en obres majors (que són les que requereixen un projecte tècnic complet) i obres menors (que requeriran la 
documentació tècnica que sigui precisa en cada cas).

Article 18.- Actes sotmesos a llicència d’obres menors
Se sotmeten a llicències d’obres menors les següents obres:
1. Construccions i instal·lacions de nova planta
En general

a1) Edificacions de nova planta, d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica - tal com es defineix a la Disposició 
Addicional segona d’aquesta ordenança- que no tinguin, de manera eventual o permanent, caràcter residencial ni públic 
i siguin d’una sola planta, 
a2) Construccions i instal·lacions de nova planta d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica, que no requereixen 
fonaments o elements estructurals. situades al Nucli Antic de la Bisbal (Clau 1a), al nucli de Castell d’Empordà (Clau 
1b) o, en general, en el sòl no urbanitzable o bé que afectin  edificis inclosos en el precatàleg de Protecció del Patrimoni.

Hivernacles
b) La construcció o instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, quan els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions 
siguin superiors a un metre d’alçària.

2. Obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació
En general

a) Obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació en edificis existents situats en el Nucli Antic de la Bisbal (Clau 
1a), el nucli de Castell d’Empordà (Clau 1b) 0, en general, en el sòl no urbanitzable, així com en edificis inclosos en el 
precatàleg de Protecció del Patrimoni, que no n’alterin la seva configuració arquitectònica, entenent per tals les que no 
tinguin caràcter d’intervenció total o les parcials que no produeixin una variació essencial de la composició general 
exterior, la volumetria, o el conjunt del sistema estructural, o no tinguin per objecte canviar els usos característics de 
l’edifici,  segons les definicions que figuren a la Disposició Addicional segona de la present ordenança

Instal·lacions
b) Formació de recintes per aparells elevadors i/o instal·lació dels mateixos. 

3. Enderrocs
Enderroc de construccions de menys de 50 m2.

4. Moviments de terres
a) Realització de treballs d’anivellament en parcel·les o a l’entorn de l’edifici construït, d’acord amb la normativa sobre 
moviments de terres i adaptació del terreny aplicable a la zona, segons el POUM..
b) Els moviments de terra i les explanacions dels terrenys de menys d’un metre d’alçada mitjana
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5. Murs de contenció i tanques
Murs

Murs de contenció de terres d’alçada superior a 2,00m
6. Altres obres
Piscines

a) Construcció, instal·lació o reforma de piscines (excepte aquelles de caràcter desmuntable, de lona o similar).
Obres urbanització

b) Obres d’urbanització puntuals no incloses en projecte d’urbanització (guals, escomeses d’instal·lacions, pavimentació 
de vorera, etc).

Subsòl
c) Obres que afectin al subsòl (rases, pous, cales, etc).

Instal·lacions
d) La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o 
altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives 
a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin 
subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.

Tala d’arbrat
e) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.

7. Diversos
Obres provisionals

Usos i obres provisionals

Article 19.- Documentació a aportar en llicències obres menors
La documentació a aportar serà la següent:
a. Sol·licitud degudament complimentada, segons model disponible a les oficines municipals i al web municipal. signada 

pel promotor/a i pel contractista de l’obra (El nomenament del contractista es pot efectuar desprès de la concessió de la 
llicència i abans de l’inici de l’obra)

b. Proj23ecte tècnic signat per tècnic competent que inclourà la documentació següent:
a. Memòria descriptiva de les obres a què es refereix la sol·licitud.
b. Plànol de situació i emplaçament, realitzat a partir de la base topogràfica de l’ICC i incorporant-hi el plànols d’ordenació 
del planejament vigent, que permeti la identificació indubtable de la finca on es volen executar les obres,
c. Plànols de plantes i façanes, a escala 1:50 o 1:100, amb les seccions necessàries per a la seva complerta comprensió. 
Aquests plànols estaran acotats i s’hi detallarà gràficament i numèrica tot allò que sigui necessari per facilitar el seu 
examen i comprovació en relació amb el compliment dels paràmetres d’aplicació.
d. Fotografies de la finca objecte de les obres.
e. Pressupost d’execució material.
f. Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut, si escau, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
g. Memòria de gestió de residus quan, per les característiques de l’obra prevista, sigui preceptiu d’acord amb l’establert 
al Decret 201/1994.

c. Fotografies, en color i de mida mínima 10 x 15 cm, de la finca, edifici o terreny,  objecte de les obres i de les finques 
confrontants.

d. Nomenament de la direcció facultativa de l’obra (full d’assumeix) i, en el seu cas, del coordinador de seguretat i salut (*)
e. Memòria complementària si hi ha afectació de l’espai públic per l’execució de l’obra (tanques, bastides, grues,...).
f. Alta d’IAE del contractista responsable de l’obra. (*)
g. Declaració responsable signada pel titular de la llicència on es compromet, sota la seva responsabilitat, a què els residus 

produïts a l’obra seran gestionats en una instal·lació autoritzada, quina certificació de la gestió serà imprescindible per a 
presentar la comunicació prèvia de primera ocupació.

h. Haver dipositat la fiança per a respondre de la correcta gestió dels residus generats a l’obra i que els materials residuals 
són gestionats en instal·lacions autoritzades i inscrites en el registre de gestors d’enderrocs de l’Agència de Residus de 
Catalunya per a la seva recepció.

i.  Haver dipositat la fiança per a respondre dels serveis urbanístics existents en el lloc, inclòs el mobiliari urbà i l’arbrat, si 
s’escau.

j. Altra documentació que es consideri necessària o com a resultat de l’aplicació de normatives específiques.
(*) La documentació assenyalada amb un (*) podrà presentar desprès de la concessió de la llicència, abans de la retirada 
del document de la llicència d’obres i de l’inici de les mateixes.

Article 20.- Actes sotmesos a règim d’obres majors
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Se sotmeten a llicències d’obres majors les següents obres:
1. Construccions i instal·lacions de nova planta
En general

a) Edificació de nova planta, llevat de les construccions d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, 
de manera eventual o permanent, caràcter residencial ni públic i siguin d’una sola planta.

Prefabricats
b) Instal·lació d’edificacions i cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.

2. Obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació
En general

a) Obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que alterin la configuració arquitectònica dels edificis; s’entenen 
com a tals les que tinguin caràcter d’intervenció total o les parcials que produeixin una variació essencial de la composició 
general exterior, la volumetria, o el conjunt del sistema estructural, o tinguin per objecte canviar els usos característics de 
l’edifici.   segons les definicions que figuren a la Disposició Addicional segona de la present ordenança
b) Obres que tinguin el caràcter d’intervenció total en edificacions catalogades o que disposin d’algun tipus de protecció 
de caràcter ambiental o historicoartístic, regulada per mitjà d’una norma legal o document urbanístic, i aquelles altres de 
caràcter parcial que afectin els elements o les parts objecte de protecció.

3. Enderrocs
Enderrocs totals o parcials d’edificis (excepte les obres considerades menors).

4. Moviments de terres
Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys. (excepte les considerades com obra menor)

6. Altres obres
Obres d’urbanització

a Obres  puntuals d’urbanització no incloses en projecte d’urbanització (excepte les obres considerades menors).
Camins rurals

b) Obertura, pavimentació o modificació de camins rurals.
7. Diversos
Obres provisionals

Usos i obres provisionals
Canvis d’ús

Canvi d’ús a l’ús residencial o amb augment del nombre d’habitatges.

Article 21.- Documentació a aportar en les llicències obres majors
La documentació a aportar serà la següent:
a. Sol·licitud degudament complimentada, segons model disponible a les oficines municipals i al web municipal. signada 

pel promotor/a i pel contractista de l’obra (El nomenament del contractista es pot efectuar desprès de la concessió de la 
llicència i abans de l’inici de l’obra)

b. Projecte bàsic d’obres, signat per tècnic competent. El projecte, apart del seu contingut genèric, incorporarà els següents 
aspectes:
• A la memòria caldrà fer constar i justificar el compliment de la normativa urbanística i  l’adequació al planejament 
vigent
De manera específica caldrà la  justificació del compliment de les normatives d’habitabilitat, accessibilitat, Codi Tècnic, 
prevenció d’incendis i residus.
• En els plànols del projecte, apart dels que siguin necessaris per a la completa definició de l’obra prevista (plànols de 
plantes i façanes, a escala 1:50 o 1:100, amb les seccions necessàries per a la seva completa comprensió i per a facilitar el 
seu examen i comprovació en relació amb el compliment dels paràmetres d’aplicació), caldrà incorporar-hi:
o Plànol de situació i emplaçament, realitzat a partir de la base topogràfica de l’ICC (e. 1/1000) i incorporant-hi el 

plànols d’ordenació del planejament vigent, que permeti la identificació indubtable de la finca on es volen executar les 
obres, així com la seva localització en relació amb les vies públiques i altres elements que delimitin la totalitat de l’illa 
en la qual es troba ubicada. En aquest plànol s’acotaran les distàncies de les obres a l’eix de la via pública i l’amplada 
d’aquesta, així com la seva relació amb el carrer més proper, i s’indicarà l’orientació, les alineacions i rasants i, en el 
seu cas, el perímetre del pati interior d’illa.

o Plànol topogràfic d’implantació, a escala mínima de 1:250 que permeti identificar clarament la posició de l’edifici en 
el conjunt de la finca, amb indicació de les distàncies als seus límits, a camins, a veïns i a altres elements significatius; 
incorporarà la justificació del compliment de les determinacions del planejament vigent. En el cas que es prevegin 
modificacions en la configuració topogràfica de la finca, s’adjuntarà el plànol topogràfic modificat justificant la seva 
adequació a les disposicions del planejament vigent. 

o Plànol amb indicació dels canals d’accés  i de les connexions de caràcter obligatori amb les xarxes de distribució 
existents i expressió de les potències i cabals necessaris en cadascun d’aquests serveis.
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o En les llicències que  afectin la composició de les façanes d’un edifici o la seva alçada situat a les zones R1 i R2 de les 
definides en el vigent POUM, caldrà aportar un plànol d’alçat a escala 1/100 del front de la illa on es situï l’edificació, 
detallant la composició i acabats de les façanes veïnes així com la situació de les cornises o ràfecs. El projecte haurà de 
justificar la integració tipològica de la proposta.

• Els projectes i la documentació tècnica de les obres majors han de contenir una memòria de gestió de residus d’acord 
amb l’establert al Decret 201/1994 i a l’Ordenança de gestió de residus

c. Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut, si escau, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

d. Fotografies, en color i de mida mínima 10 x 15 cm, de la finca objecte de les obres i de les finques confrontants.
e. Qüestionari Estadístic d’Edificació i Habitatge. degudament complimentat.
f. Nomenament de la direcció facultativa de l’obra (full d’assumeix) i, en el seu cas, del coordinador de seguretat i salut (*)
g. Memòria complementària si hi ha afectació de l’espai públic per l’execució de l’obra (tanques, bastides, grues,...).
h. Alta d’IAE del contractista responsable de l’obra. (*)
i. Declaració responsable signada pel titular de la llicència on es compromet, sota la seva responsabilitat, a què els residus 

seran gestionats en una instal·lació autoritzada, quina certificació de la gestió serà imprescindible per a presentar la 
comunicació prèvia de primera ocupació.

j. Haver dipositat la fiança per a respondre de la correcta gestió dels residus generats a l’obra i que els materials residuals 
són gestionats en instal·lacions autoritzades i inscrites en el registre de gestors d’enderrocs de l’Agència de Residus de 
Catalunya per a la seva recepció. 

k. Haver dipositat la fiança per a respondre dels serveis urbanístics existents en el lloc, inclòs el mobiliari urbà i l’arbrat, si 
s’escau.

l. Altra documentació que es consideri necessària o com a resultat de l’aplicació de normatives específiques.
 (*) La documentació assenyalada amb un (*) es podrà presentar desprès de la concessió de la llicència, abans de la retirada 
del document de la llicència d’obres i de l’inici de les mateixes.

Article 22.- Documentació mínima necessària per a iniciar les obres majors
Abans de l’inici de les obres s’ha de presentar els següents documents, en el supòsit que no n’hagin estat presentats en el 
procediment de concessió de la llicència i de retirada del document de llicència:

a) Projecte executiu, visat quan això constitueixi un requisit preceptiu. Si la llicència s’ha obtingut amb el projecte bàsic 
caldrà adjuntar-hi un certificat en el que el tècnic redactor garanteixi que no s’han introduït canvis respecte del projecte 
bàsic avaluat per la concessió de la llicència.
b) Full de programa de control de qualitat, si s’escau.
c) Projecte tècnic de la infraestructura comuna de telecomunicacions (ICT), per aquells edificis inclosos en l’àmbit 
d’aplicació de les disposicions vigents en aquesta matèria.

CAPÍTOL IV. INSPECCIÓ URBANÍSTICA

Article 23.- Inspecció de les obres
1. Les obres regulades en aquesta Ordenança resten subjecte a la inspecció de l’administració municipal amb l’objecte de 
comprovar i garantir llur adequació a les seves previsions i a la normativa urbanística d’aplicació
2. La comprovació posterior per part dels serveis municipals de les actuacions comunicades no és requisit previ per a la seva 
execució.
3. En el cas que es comprovi la inexactitud o falsedat en qualsevol dada de la comunicació prèvia, manifestació o document, 
o de l’incompliment dels requisits fixats per la normativa urbanística, l’interessat no podrà continuar executant l’actuació 
comunicada i es procedirà, si s’escau, a iniciar expedient de protecció de la legalitat urbanística.

Article 24.- Generalitats
1. Durant l’execució de tota classe d’obres i d’ocupació de la via pública, els serveis d’inspecció i/o tècnics municipals podran 
examinar els treballs sempre que ho considerin convenient o ho ordeni l’autoritat competent. Aquests serveis també podran 
ordenar les mesures necessàries per a garantir l’absència de risc o perill per a persones o béns.
2. La inspecció comprendrà tots els aspectes relacionats amb l’obra, fins i tot, la presa de mostres, si escau. 
3. El titular de la llicència, personalment o a través de persona que el representi, i el director facultatiu de l’obra estan obligats 
a assistir als actes d’inspecció que siguin citats a l’efecte, com també a franquejar l’entrada a la finca als serveis d’inspecció i/o 
tècnics municipals. En cas d’incompliment d’aquests deures, el servei corresponent en donarà compte a l’autoritat municipal, 
que iniciarà les accions administratives i/o judicials que corresponguin d’acord amb la normativa vigent.
4. El titular d’una llicència de nova planta o d’ampliació d’un edifici existent haurà de comunicar als serveis tècnics municipals 
el moment en que l’estat de l’obra es trobi en les següents fases:
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1. Fonaments executats i replanteig de l’ocupació en planta de l’edifici.
2. Aigües cobertes.
3. Obra finalitzada.

Article 25.- Efectes dels actes d’inspecció
1. La inspecció municipal examinarà si les obres realitzades s’ajusten a l’actuació comunicada o la llicència concedida i, en cas 
afirmatiu, estendrà una acta que així ho acrediti.
2. En cas contrari, la inspecció reflectirà en l’acta corresponent els incompliments que haguessin observat, a la vista del qual 
podrà requerir al titular de la llicència que ajusti l’execució de l’obra a l’autorització atorgada, o bé, disposar amb caràcter 
provisional la immediata suspensió de les obres i l’adopció de les mesures de protecció que consideri necessàries, sense 
perjudici de la instrucció del preceptiu expedient sancionador.
3. Les actes d’inspecció urbanística són documents públics en què les persones inspectores fan constar els fets comprovats 
directament en les seves actuacions inspectores. Les actes han de reflectir les dades següents:

a) Lloc i data de l’actuació inspectora.
b) Identificació de la persona inspectora que la subscriu i de les altres persones que puguin estar presents en l’actuació.
c) Identificació de la finca o l’obra objecte de la inspecció.
d) Descripció dels fets constatats en l’actuació.
e) Manifestacions efectuades per les persones presents en l’actuació.
f) Es poden annexar els plànols, les fotografies i qualsevol document públic o privat relacionats amb l’objecte de la 
inspecció.

En les actes d’inspecció hi constaran les discrepàncies detectades en relació amb el projecte autoritzat sense que resulti 
obligatori determinar en les mateixes si es tracta d’aspectes esmenables o no, circumstància que, en tot cas, s’acreditarà el el 
marc de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística que calgui incoar.

Article 26.- Informes d’inspecció
Les persones inspectores  també poden fer constar els fets que hagin comprovat mitjançant els informes que elaborin, supòsit 
en el qual els informes han de reflectir les dades requerides per a les actes d’inspecció i poden annexar els documents a 
què fa referència l’article anterior. Aquests informes han de valorar si els fets comprovats, tenint en compte la classificació 
i qualificació urbanística dels terrenys afectats i la resta de determinacions de la legalitat urbanística que es considerin 
aplicables, poden comportar la vulneració de les determinacions esmentades

Article 27.- Pla municipal d’inspecció
1. L’Alcaldia aprovarà un Pla municipal d’Inspecció amb la finalitat d’establir els criteris, objectius i les línies d’actuació en 
l’exercici de les funcions d’inspecció urbanística
2. Seran objectius del Pla municipal d’Inspecció l’establiment del procediment a seguir, la definició dels mitjans a aplicar i, de 
manera especial, la definició de les prioritats municipals en aquesta matèria basades en:

• El tipus d’actuació i el règim d’intervenció administrativa, comunicació o llicència.
• La transcendència o repercussió jurídica, territorial, social i econòmica.
• L’efecte de prevenció generals que es pretengui.
• La consideració territorial de les actuacions a portar a terme, tenint en compte el règim urbanístic del sòl i els graus i 

nivells de protecció afectats.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició addicional primera. Modificació del contingut documental.
1. Als efectes d’aquesta ordenança, i mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es podrà modificar la documentació 
exigida per aquest tipus d’actuacions prevista als articles 6, 7, 8, 19, 20 i 22.
2. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local s’aprovarà el modelatge/ formulari adequat per donar compliment a les 
previsions dels articles anteriors.
Disposició addicional segona. Supòsits de requeriment de projecte tècnic.
1. Requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, les obres següents:

a) Obres d’edificació de nova construcció, llevat de les construccions d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que 
no tinguin, de manera eventual o permanent, caràcter residencial ni públic i siguin d’una sola planta.
b) Obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que alterin la configuració arquitectònica dels edificis; s’entenen 
com a tals les que tinguin caràcter d’intervenció total o les parcials que produeixin una variació essencial de la composició 
general exterior, la volumetria, o el conjunt del sistema estructural, o tinguin per objecte canviar els usos característics de 
l’edifici.
c) Obres que tinguin el caràcter d’intervenció total en edificacions catalogades o que disposin d’algun tipus de protecció 
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de caràcter ambiental o historicoartístic, regulada per mitjà d’una norma legal o document urbanístic, i aquelles altres de 
caràcter parcial que afectin els elements o les parts objecte de protecció.

2. Als efectes d’aquesta Ordenança, en aplicació del punt anterior i amb caràcter indicatiu, sense perjudici del que pugui 
establir-se en cada cas concret, quan les actuacions plantejades puguin afectar la configuració general de l’edifici o al conjunt 
del sistema estructural, havent-se de requerir un projecte en garantia de la seguretat de les persones, es considera que: 

a) Tenen escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica les edificacions de nova construcció que no necessitin fonamentació 
i les edificacions que tinguin una superfície màxima de 20m2 i un volum inferior a 75 m3, amb una sola crugia 
b) Les obres produeixen una variació essencial de la composició general exterior quan alteren els acabats de la façana 
o modifiquen les obertures de la façana en una superfície superior al 20% o quan comporten el canvi de la forma de la 
coberta, en més d’un 20% de la seva superfície. No es considera variació, la recuperació, reparació i manteniment dels 
elements preexistents conservant les mateixes característiques que els originals.
c) Les obres produeixen una variació essencial de la volumetria quan comporten canvis de la forma geomètrica bàsica de 
l’edificació (de volum simple a volum compost, de forma geomètrica regular a irregular, variació del nombre de cares/
vèrtex del cos geomètric,...) o increments del volum edificat superiors al 20% i superiors a 75 m3.
d) Les obres produeixen una variació del conjunt del sistema estructural quan se substitueixen, en més del 20%, els 
fonaments, els elements verticals de suport o la superfície dels forjats, indistintament, o quan afectin una superfície de 
forjats superior a 50m2 La reparació i el reforç dels elements estructurals existents no es considera variació del sistema 
estructural.
e) Les obres tenen per objecte canviar els usos característics de l’edifici quan modifiquen els usos prèviament autoritzats 
en més d’un 50% de la superfície construïda.

3. També requereixen projecte tècnic, d’acord amb el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, la implantació 
d’obres o l’ampliació, reforma, rehabilitació o enderrocament total o parcial de les obres existents quan afectin:

a) Els fonaments o els elements estructurals.
b) El volum o les superfícies construïdes.
c) L’ús urbanístic.
d) El nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent.
e) Els elements objecte de protecció dels béns catalogats subjectes a un règim de protecció patrimonial cultural o 
urbanística.

4. La documentació dels projectes s’haurà de presentar en suport digital. També caldrà aportar una còpia impresa en format 
paper (tres còpies en cas d’actuacions en sòl no urbanitzable). Els documents en format paper i en format digital seran 
idèntics, anomenats i ordenats de la mateixa manera, de forma que permeti identificar clarament la seva correspondència.
Disposició addicional tercera. Terminis de vigència de les llicències
1. Correspondrà a l’acord d’atorgament de la llicència d’obres la fixació dels terminis màxims d’inici i de finalització de les 
mateixes.
2. Per a les obres majors, en el cas de no determinar-se expressament a l’acord d’atorgament de la llicència, seran d’aplicació 
els terminis màxims d’un any per iniciar-les i de tres anys per acabar-les,  establerts  a l’article 37 del Decret 64/2014.
3. Pel que fa a les obres menors, en el cas de no determinar-se expressament a l’acord d’atorgament de la llicència, els terminis 
màxims seran de sis mesos per al seu inici i d’un any per a la seva finalització
Disposició addicional quarta. Justificació de pròrroga o rehabilitació de les llicències
En el cas que l’obra no es pugui executar en el terminis previstos en la llicència concedida, s’haurà de formalitzar la sol·licitud 
d’ampliació del termini previst o la rehabilitació, de conformitat amb el procediment establert legalment, acompanyada 
d’una declaració responsable precisa del percentatge de l’obra pendent d’executar i del termini previst per a finalitzar-la, 
conjuntament amb la documentació tècnica justificativa.

DISPOSICIONS FINALS

Disposició final primera. Referències a la inspecció urbanística.
Les referències del text relatives a la inspecció urbanística s’entendran fetes a la comprovació en el cas dels actes subjectes al 
règim de comunicació prèvia.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
La present ordenança entrarà en vigor quan s’hagi aprovat definitivament i publicat el seu text en el BOP de Girona i hagi 
transcorregut el termini de 15 dies hàbils fixat a l’article 70.2 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 

La Bisbal d’Empordà, març de 2017


