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CONDICIONS GENERALS DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA D’OBRES  

CONTINGUT I ABAST DE LA LLICÈNCIA: 

1. La present llicència no altera les situacions jurídiques privades existents entre els particulars i 
s’atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers. La mateixa no exclou altres 
autoritzacions d’organismes públics les quals, si escau, hauran d’acreditar-se davant 
l’Ajuntament i hauran de ser pertinents en funció de la legislació específica aplicable a les obres 
subjectes a llicència. 

2. Les obres seran realitzades estrictament subjectes a la normativa urbanística vigent, les normes 
reglamentàries en vigor i segons el projecte presentat. Tota modificació posterior no es podrà 
efectuar sense l’autorització de l’Administració Municipal. 

3. La concessió d’aquesta llicència no prejutja, en cap cas, autorització per l’exercici d’activitat o 
obertura d’establiments, que hauran de ser objecte de llicència independent. 

4. S’haurà d’ajustar a l’alineació i rasants establertes, construir tots els serveis urbanístics exigits 
per la vigent legislació i reposar adequadament i immediatament les instal·lacions de servei 
públic afectades per les obres, en la forma i terminis que indiquin els Serveis Tècnics Municipals. 

5. El promotor haurà de cedir gratuïtament el terreny per al vial fronter, en el supòsit de nova 
alineació. 

INICIACIÓ I CONCLUSIÓ DE LES OBRES: 

6. Si la llicència no fixa un termini específic per executar les obres en funció del principi de 
proporcionalitat, els terminis seran d’un any per començar i de tres per acabar-les a partir de la 
data de notificació d’aquesta llicència. 

7. Als efectes previstos en l’article 189 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme, s’adverteix que la llicència urbanística caduca, si en finir 
qualsevol dels terminis anteriorment expressats, o les pròrrogues corresponents, no s’han 
començat o no s’han acabat les obres.  En aquest cas, sens perjudici que l’Ajuntament en declari 
la caducitat de forma expressa, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se'n demana i se 
n'obté una de nova ajustada a l'ordenació urbanística en vigor, llevat dels casos en què s'hagi 
acordat la suspensió de l'atorgament. 

8. Els titulars de la llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de 
començament com del termini d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la 
meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-se  
els terminis fixats a la llicència. 

9. D’acord amb el que disposa l’article 50.3 de l’Ordenança reguladora de la intervenció 
administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al municipi d’Anglès la persona titular de la 
llicència ha de comunicar les diferents fases d’execució següents: 

a) Inici de les obres (només per a obres majors i obres menors que comportin l’afectació de 
la via pública).  

b) Interrupció dels treballs per períodes superiors a un mes en les obres majors i de quinze 
dies en les menors.  

c) Acabament de les obres.  
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MODIFICACIÓ DEL PROJECTE: 

10. Si durant el transcurs de l’obra fos necessari o convenient introduir alguna variació substancial 
en el projecte, haurà de sol·licitar-se prèviament l’oportuna llicència amb els mateixos requisits 
que si es tractés d’iniciar-la. 

11. Les modificacions no substancials s’han de comunicar a l’Ajuntament mitjançant comunicació 
prèvia aportant la documentació que estableix l’article 76 del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
Reglament de la legalitat urbanística. 

SERVITUDS: 

12. Per a l’ocupació temporal, parcial o total de sòl públic, amb materials de construcció, runes, 
tanques, bastides o altres instal·lacions anàlogues haurà de sol·licitar-se una llicència d’ocupació 
i especificar la superfície a ocupar i les mesures de seguretat emprades.  

13. Per a les obres de moviment a la via pública (obres de construcció, renovació, millora o reparació 
d’instal·lacions de servei a la via pública consistents en cales, canalitzacions i connexions) s'haurà 
d'obtenir llicència municipal. Aquestes autoritzacions d’ús privatiu de la via pública estaran 
subjectes a concessió administrativa, en la qual s’establirà la durada i les condicions de la 
concessió. 

14. Quan per realitzar actes emparats en la llicència calgui interrompre el trànsit d’una via pública, 
encara que sigui momentàniament, el titular de la llicència haurà de comunicar-ho, 
obligatòriament, a la policia, qui prendrà les mesures convenients, i en cap cas no podrà 
interrompre el trànsit, sense consentiment exprés d’aquell. 

15. Els guals per l’entrada de vehicles seran objecte d’una llicència expressa. 

16. Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta i perpètua  d’instal·lació de plaques, números, 
suports, senyals o indicadors, cables i canalitzacions, fanals, caixes i similars que l’ajuntament 
determini per finalitats públiques. La servitud serà gratuïta i podrà establir-se d’ofici, mitjançant 
la notificació al propietari, que no tindrà dret a cap més indemnització que les dels desperfectes 
causats a la façana. 

EXECUCIÓ DE RASES 

17. La concessió de la llicència no pressuposa l’autorització per realitzar rases a la via publica, les 
quals seran objecte d’una llicència expressa. 

18. Si per l’execució de les obres calgués desplaçar un punt d’enllumenat o un arbre, caldrà 
sol·licitar-ho expressament i les despeses aniran a càrrec del titular de la llicència. 

19. Es recolliran, mitjançant canalons, les aigües de la pluja, fent-les escopir a la xarxa municipal, i 
les aigües residuals, per conducte de canonades impermeables que impedeixin emanacions, es 
portaran a la xarxa municipal mitjançant arqueta sifònica.  

20. D’acord amb el que disposa l’article 21 del Reglament del servei de clavegueram (BOP de Girona 
núm 101, de 26 de maig de 2008) l’escomesa corresponent haurà de ser realitzada pel Prestador 
del Servei de Clavegueram per compte i càrrec de l’usuari. 

21. D’acord amb el que disposa l’article 25 de l’Ordenança reguladora del Servei d’aigua potable 
(BOP de Girona núm. 134, de 13 de juliol de 2006) el ramal d’escomesa, amb les seves claus de 
maniobra i els seus aparells de mesura, serà efectuada pel prestador dels servei, amb tots els 
costos a càrrec del propietari de l’immoble. 
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22. En l’execució d’obertura de rases i cales a la via pública s’han d’observar els següents extrems:  
a) En l’autorització que es concedeixi quedaran incloses les rases d’obertura i reposició de 

paviment.  
b) Les rases no podran romandre obertes per un període superior a cinc dies. Tampoc no 

podran ser interceptats els accessos a habitatges i locals comercials i industrials. En cap 
cas no podrà obrir-se la rasa amb una longitud superior a 100 m i hauran de tapar-la abans 
de començar l’obertura d’un altre tram d’igual longitud que la rasa autoritzada. Les cales 
s’hauran d’obrir per carrers i no es podrà començar un carrer fins que no s’hagi fet la 
reposició de l’anterior. La reposició d’encreuaments en la calçada s’haurà d’efectuar el 
mateix dia de la seva obertura. 

c) Una vegada acabada la rasa, tota la zona d’arbres haurà de quedar ben neta, sense restes 
de morter, formigó o terra, ni restes amb materials utilitzats per a la reposició. També 
s’haurà de netejar amb aigua a pressió.  

d) S’haurà de notificar la present autorització a la resta de companyies de serveis amb 
l’objecte de coordinar altres possibles rases de traçat parcialment o total coincident.  

e) Les rases s’han de reblir, totalment, d’acord amb els que determinin els serveis tècnics 
municipals i que segons els casos seran grava-ciment a les calçades o materials procedents 
de matxucat 0/30, tipus subbase, tant en voreres com en calçades. L’estesa i compactació 
es faran en tongades de 30 cm com a mínim, fins a obtenir una densitat del 95% en vorera 
i 98% en calçada, de l’assaig proctor modificat. La capa de l’acabat en paviment de vorera 
haurà d’estar formada per 10-15 cm de formigó HM-20, sobre la qual es col·locarà el 
panot i, en els llocs on hi hagi gual, per 20 cm de formigó HM-20 més el panot. A les 
calçades s’haurà de fer un reg d’imprimació sobre el reblert i, finalment, s’hi haurà de 
col·locar una capa d’aglomerat asfàltic en calent, tipus S-12 o D-12, d’un mínim de 5 cm 
de gruix o segons secció existent d’acord amb el que determini els serveis tècnics 
municipals. 

INSTAL·LACIÓ DE GRUA: 

23. La concessió d'aquesta llicència no autoritza, en cap cas, la instal·lació de grues torre i aparells 
elevadors provisionals d’obra. Si s’escauen, caldrà sol·licitar la corresponent llicència aportant la 
documentació corresponent de la instal·lació. 

OBLIGACIONS GENERALS: 

24. El distintiu de la llicència haurà d’estar sempre fixat en un lloc adequat i visible en el lloc on es 
duguin a terme les obres objecte de la llicència, en la qual constarà el nom del promotor, l’adreça 
de les obres i la data de caducitat de la llicència. 

25. El servei tècnic municipal farà totes les vistes d’inspecció que cregui necessàries per a comprovar 
l’adequació de les obres a la llicència concedida. El promotor de l’obra o un seu representat o 
mandatari i la direcció facultativa estan obligats a assistir als actes d’inspecció quan siguin 
convocats i a facilitar l’entrada de la finca als tècnics municipals, que queda indefinidament 
autoritzada pel sol fet d’acceptar la llicència. 

26. Queda prohibit:  
a) Treure els fums de les xemeneies per les parets de les façanes. Les xemeneies hauran de 

sortir rectes per la teulada respectant les distàncies mínimes a la pròpia coberta i als veïns 
pel correcte funcionament. 
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b) La visió d’aparells tècnics (antenes parabòliques, aire condicionat, caldera...) des del 
carrer o espai públic. Les instal·lacions d’aparells o elements d’aire condicionat disposarà 
d’una protecció visual que no podrà ultrapassar la línia de façana. En el cas que hi hagi 
balcons es podran situar dins dels mateixos i a la part de baix. 

c) Col·locar canals i baixants de desguàs d'aigües pluvials que aboquin sobre la via pública. 
d) La col·locació de portes que s’obrin cap a l’exterior de la via pública, de manera que 

constitueixin un obstacle pel trànsit. 
e) Executar les obres fora de l’horari de 8.00 hores a 20.00 hores dels dies laborables,  

d’acord amb el que disposa l’article 50.3.b de l’Ordenança reguladora de la intervenció 
administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al municipi d’Anglès (BOP núm. 120, de 
23 de juny de 2017). La realització d’obres fora d’aquest horari està subjecte a autorització 
expressa, prèvia sol·licitud suficientment motivada. 

f) Dipositar sobre la via pública materials de construcció o els procedents d’enderrocament 
g) Utilitzar els arbres com a elements de subjecció o els escocells com a dipòsit o base per 

les tanques protectores, que sempre hauran d’anar col·locades en la part interior de 
l’alineació dels arbres. Tampoc es permet abocar cap tipus de líquid en els escocells. 

27. Per part del constructor seran adoptades totes les mesures de seguretat pública establertes en 
l’estudi de seguretat i salut o l’estudi bàsic de seguretat i salut. 

28. S’adverteix de l’obligació de mantenir els terrenys i edificis en les degudes condicions de 
seguretat, salubritat i ornament públic. 

29. Si es tracta de la construcció o reconstrucció d’un edifici, és obligatori aixecar una tanca de 
protecció amb una tanca d’obra o metàl·lica fixa que garanteixi la seguretat de tercers, que no 
podrà privar el trànsit públic ni rodat ni de vianants. Si és necessari ocupar la via o una part amb 
materials o contenidors, cal obtenir permís municipal. 

30. El constructor i promotor estant obligats a adoptar les mesures de seguretat pública per evitar 
qualsevol dany a treballadors i vianants. Al mateix temps han de prendre les mesures de 
necessàries per evitar molèsties als veïns (pols, sorolls excessius...) 

RENÚNCIA I NOVA DESIGNACIÓ DE TÈCNICS: 

31. Qualsevol tècnic, d’obligada intervenció en una obra o instal·lació, que deixi d’actuar ho haurà 
de posar en coneixement de l’Ajuntament en un termini màxim de 24 hores. 

32. Des del moment de l’efectivitat del cessament del tècnic, les obres hauran de ser suspeses fins 
a la incorporació de qui el substitueixi. 

33. El tècnic sortint respondrà dels treballs efectuats fins al moment de la recepció pel contractista 
i per l’Ajuntament del seu escrit de renúncia. 

34. Si l’estat de les obres no admet la suspensió sense perill per a la seguretat de les persones o 
menyscabament de la pròpia obra, haurà de mantenir-se en el seu lloc fins que les obres puguin 
ser suspeses sense perill o menyscabament. 

EMPRESA CONSTRUCTORA: 

35. La construcció serà realitzada  per un contractista degudament legalitzat i en situació d’alta a la 
matrícula de l’Impost sobre Activitats Econòmiques que li permeti realitzar els treballs a Anglès. 
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36. Si canvia l’empresa encarregada de la realització de les obres, el promotor en el termini de cinc 
dies hàbils, haurà de posar aquesta circumstància en coneixement de l’Ajuntament. 

OBLIGACIONS DEL PROMOTOR EN CONCLOURE LES OBRES: 

37. Retirar els materials sobrants, les bastides, les tanques provisionals i barreres que encara hi 
romanguin. 

38. En cas de no existir vorera davant l’edifici, el propietari, vindrà obligat a construir-la a càrrec seu, 
fent servir els materials, models, amplada i rasant que assenyali l’Ajuntament, en tota la llargada 
de l’immoble afrontant a la via pública. 

39. Refer o reparar tot desperfecte que es pugui ocasionar en la via pública, voravia, serveis 
d’enllumenat, aigua o tots els altres elements urbanístics que puguin haver resultat afectats per 
l’obra. 

40. Col·locar el número corresponent de la finca conforme al model aprovat. 

41. Prendre les mesures cautelars necessàries perquè l’obra paralitzada no afecti negativament les 
edificacions veïnes ni l’espai públic.  

42. En el supòsit d’incompliment d’aquestes determinacions, l’Ajuntament pot dictar les ordres 
d’execució necessàries i procedir a la seva execució forçosa. 

43. Les quantitats dipositades en concepte de fiança per garantir el bon estat de la xarxa 
d’enllumenat públic, vorera, calçada i llurs elements, arbrat viari i mobiliari urbà seran 
retornades a instància de particular i previ informe favorable del tècnic que hagi realitzat la 
corresponent inspecció. 

OBLIGACIONS POSTERIORS: 

44. Acabades les obres o instal·lacions, el titular de la llicència, en el termini  màxim d’un mes, ho 
posarà en coneixement de l’ajuntament presentant la següent documentació: 

a) Certificat expedit pel tècnic facultatiu director d’aquelles, visat pel col·legi professional, 
en què s’acrediti, a més de la data d’acabament, que les obres s’han dut a terme d’acord 
amb el projecte aprovat i que estan en condicions de ser utilitzades. 

b) Sol·licitud de primera utilització o ocupació de l’edifici. En supòsits d’obres de nova planta, 
ampliació, reconstrucció o rehabilitació integral, estarà sotmesa al règim de comunicació 
prèvia. La primera utilització i ocupació parcial dels edificis es troba subjecte a llicència 
urbanística, d’acord amb la legislació vigent. 

c) Sol·licitud de numeració de finca. 
d) Sol·licitar de l’administració municipal la col·locació del rètol corresponent del carrer, 

quan es tracti de finques situades en els extrems de qualsevol tram de carrer. 
e) La realització de noves construccions i l’ampliació, rehabilitació, reforma, demolició o 

enderroc de les ja existents, ja sigui parcialment o totalment, així com la modificació d’ús 
o destinació, han de ser objecte de comunicació o declaració, segons escaigui, al Cadastre 
Immobiliari. 

f)  El certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus 
lliurats 

g)  La declaració del cost real i efectiu de les obres, acompanyat dels documents acreditatius 
que consideri oportuns, a efectes de la liquidació definitiva de l’ICIO. 
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45. L’edifici no podrà ser ocupat ni iniciats els usos per als quals fou previst fins que no s’hagi 
obtingut la corresponent llicència de primera ocupació.  

DISPOSICIONS FINALS: 

46. En el supòsit de transmissió de la llicència s’ha de comunicar a l’Ajuntament i la persona 
cessionària ha de manifestar el compromís de dur a terme els actes d’acord amb el contingut de 
la llicència atorgada. 

47. L’atorgament d’aquesta llicència i l’execució dels actes que es realitzin a l’empara de la mateixa 
suposa l’acceptació implícita pel seu titular, contractista i director facultatiu de les condicions 
particulars i generals a les quals resti subjecta. 

48. D’acord amb el que disposa l’article 88 del Reglament d’Obres, activitats i serveis de les 
corporacions locals Decret 179/1995 de 13 de juny de 1995, la present llicència quedarà sense 
efecte si s’incompleix qualsevol de les condicions particulars o generals assenyalades i 
conseqüentment es procedirà a la immediata paralització de les obres executades a l’empara 
d’aquella.  
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