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Edicte d’aprovació definitiva d’una ordenança reguladora 

Exp.: 2012014809

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 14 de gener de 2013, va adoptar el següent acord:

“Aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de les plaques identificatives de les obres ordinàries, menors i les subjectes 
al règim de comunicació, d’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, modificat per la Llei 11/1999, de 21 d’abril; i l’article 70.2 de la pròpia Llei de Bases 7/1985, modificat per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, i 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; i disposar la publicació íntegra 
de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província.” 

D’acord amb el que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, es disposa 
la publicació de l’acord definitiu i del text íntegre de l’Ordenança aprovada, la qual entrarà en vigor un cop s’hagi publicat 
aquest edicte al BOP i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils que preveu l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Contra el present acord, que és definitiu i posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats 
a partir del dia següent de la publicació d’aquest Edicte. Potestativament es pot interposar prèviament un recurs de reposició 
davant del Ple de la Corporació en el termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent de la publicació d’aquest Edicte. 
Si transcorre el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la data d’interposició del recurs de reposició sense que 
hagi estat dictada i notificada cap resolució expressa, s’entendrà desestimat. En aquest cas, el recurs contenciós administratiu 
podrà interposar-se en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al de la data en què presumptament s’hagi 
desestimat el recurs de reposició.

Girona, 15 de gener de 2013

Carles Puigdemont i Casamajó
Alcalde 

ANNEX. Text íntegre de l’Ordenança.

ORDENANÇA REGULADORA DE LES PLAQUES IDENTIFICATIVES DE LES OBRES ORDINÀRIES, MENORS I LES 
SUBJECTES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ

Article 1. Objectiu

La present Ordenança té com a objectiu establir el règim d’atorgament i gestió de les plaques, cartells i adhesius QR 
identificatius de les obres ordinàries, menors i les subjectes a règim de comunicació prèvia.

Article 2. Subjectes obligats (subjecte passiu)

El titular d’una llicència d’obres (ordinària, menor), o interessat que hagi presentat un  règim de comunicació, ja sigui persona 
física o jurídica, queda obligat a la col·locació de la placa que s’expedeixi, identificativa de les obres per les quals s’ha obtingut 
la preceptiva llicència municipal, o s’ha procedit a la presentació del règim de comunicació, d’acord amb el que disposa 
l’article 4. Normes de gestió, de la present Ordenança.

Article 3. Obligacions del titular de la llicència d’obres o règim de comunicació

1. El titular de la llicència d’obra, ja sigui ordinària, o una obra menor, així com l’interessat que ha presentat el “règim de 
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comunicació” està obligat al compliment del que es disposa en l’article 2 anterior, i al pagament de la taxa per a l’expedició 
de les plaques.

2. En tota obra o construcció haurà de figurar la corresponent placa o cartell de la concessió de la llicència, així com l’adhesiu 
codi QR en el cas de comunicació prèvia, als efectes del seu coneixement i identificació administrativa.

3. La placa d’obra ordinària serà col·locada a nivell de carrer, planta baixa o planta primera, amb subjeccions fixes que 
assegurin la seva estabilitat, i en un lloc que resulti permanent i perfectament visible i llegible des de la via pública. Aquest 
cartell romandrà exposat en els llocs indicats durant tot el desenvolupament dels treballs, i en bon estat de conservació.

4. En cas de promocions de més de dos blocs, el cartell haurà de col·locar-se en els llocs assenyalats, en cadascun dels blocs, 
o bé en la tanca que serveixi de recinte d’obra a  tota la promoció.

5. Per circumstàncies concretes i motivades, els Serveis Tècnics Municipals podran autoritzar la ubicació de l’identificador 
de la llicència d’obra en llocs diferents als assenyalats en aquest apartat.

6. Quan es tracti de cartells d’obra menor o adhesius codi QR, seran situades igualment en un lloc visible a la porta de 
l’habitatge o local on es duguin a terme les obres per les quals van ser concedits.

Article 4. Característiques, dimensions i contingut de les plaques i cartells de les llicències d’obra i adhesius codi QR

1. Els elements identificadors de les llicències d’obres seran de tres tipus, segons es tractin de plaques referides a obres 
ordinàries, cartells d’obres menors, o adhesius per a obres subjectes a règim de comunicació prèvia:
a) Plaques metàl·liques per l’obra ordinària: 
 Són d’alumini i les dimensions són 300x210x0.80mm. Es subministren amb 4 forats amb els cargols de subjecció.
b) Cartell de cartró per l’obra menor: 
 Les dimensions d’aquests cartells han de ser 210x150x0,8mm.
c) Adhesiu codi QR:
 El codi QR serà autoadhesiu resistent a la intempèrie.

L’esmentat codi QR recollirà en temps real l’estat de tramitació de les llicències atorgades, i només haurà de ser substituït en 
cas que el mateix resulti malmès i/o il·legible.

Aquest codi estarà en les tres tipologies de llicència d’obra i contindrà la següent informació com a mínim:
 Núm. llicència d’obra
 Núm. expedient
 Descripció de l’obra autoritzada
 Adreça de l’obra
 Data d’atorgament de la llicència

2. Els colors i les llegendes que han de figurar en les esmentades plaques i cartells són els continguts en l’annex I de la present 
ordenança.

Article 5. Normes de gestió

1. La placa, cartell, o adhesiu QR, única i exclusivament podrà ser facilitat per l’Ajuntament, una vegada atorgada la pertinent 
llicència d’obres. En cap cas el cartell substitueix a la llicència.

2. Les dades de la placa, cartell i codi QR només podran ser emplenats per personal autoritzat de l’Ajuntament de Girona, 
a partir de l’informe tècnic de validació en el règim de comunicació prèvia, o de la resolució de concessió de la llicència 
corresponent.

3. Un cop notificada la llicència d’obra ordinària, el sol·licitant haurà de personar-se en dependències municipals per a 
recollir la placa. En la part dispositiva de la llicència es farà constar el disposat en aquesta Ordenança, per a coneixement 
del sol·licitant.

4. Els cartells per a les llicències d’obra menor o els adhesius codi QR per a les obres subjectes a comunicació prèvia, podran 
ser trameses per correu ordinari, juntament amb la notificació de l’acord municipal d’atorgament de les mateixes, les quals 
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seran generades pel Departament de Llicències de l’Àrea d’Urbanisme i Activitats.

Article 6. Excepcions i bonificacions

No es concedirà bonificació alguna a l’abonament de la present quota tributària.

Article 7. Responsabilitat. Infraccions i sancions

1. Pel que fa a les infraccions relacionades amb el no compliment de la present Ordenança, són responsables les persones 
físiques o jurídiques titulars de les llicències d’obres atorgades, o de la presentació del règim de comunicació prèvia.

Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones a les quals per llei s’atribueixi el deure de preveure la infracció 
administrativa comesa per uns altres.

2. En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les seves sancions corresponents, s’actuarà d’acord amb el 
que disposa la Llei General Tributària.

Disposició Transitòria

La present Ordenança començarà a aplicar-se a tots aquells expedients en els que, en el moment de la seva entrada en vigor, 
no s’hagi atorgat la llicència d’obres.

En aquelles obres que comptin amb llicència aprovada en el moment d’entrada en vigor de la present Ordenança, no serà 
exigible el model de placa, cartell o adhesiu QR d’obres aquí regulat. No obstant això, el Promotor podrà sol·licitar que se li 
expedeixi la nova placa, cartell o adhesiu QR d’acord amb la present Ordenança.

Disposició Final

1. Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop transcorregut el termini fixat en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local.

2. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses.


