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ORDENANÇA D’APARELLS D’AIRE CONDICIONAT I TUBS DE VENTILACIÓ.  
(Aprovada pel Ple de data 30-11-1995, BOP de 30-12-1995) 
 
                                         CAPÍTOL I  
 
APARELLS D’AIRE CONDICIONAT I TUBS DE VENTILACIÓ EN EDIFICIS 
EXISTENTS. 
  
 ARTICLE PRIMER.-  Per a la instal.lació d’aparells d’aire condicionat i refrigeració 
caldrà disposar prèviament de llicència municipal la qual haurà de sol.licitar-se mitjançant 
instància que es presentarà al Registre General de l’Ajuntament i acompanyada de la 
documentació següent : plànol de la ubicació de l’aparell així com esquema de la 
instal.lació amb indicació de la potència expressada en kilowatts i frigories hora. 
 
 ARTICLE SEGON.- Per regla general, no s’admetrà la instal.lació d’aquests 
aparells a les façanes. Excepcionalment s’admetrà la col.locació d’unitats condensadores 
o elements compactes a les façanes dels edificis sempre que quedin ocults des de la via 
pública. 
 
 ARTICLE TERCER.- Queda prohibida la instal.lació d’unitats condensadores i 
d’unitats compactes en els patis interiors. 
 
APARELLS D’AIRE CONDICIONAT I TUBS DE VENTILACIÓ EN EDIFICI DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ. 
 
 ARTICLE QUART.- En els projectes d’obres dels edificis de nova planta, excepte 
les vivendes unifamiliars aïllades  o en filera s’hauran de preveure conduccions de 
diàmetre suficient perquè tots i cadascun dels locals comercials i habitatges de l’edifici 
puguin connectar en un futur la instal.lació d’aire condicionat des de les unitats 
evaporadores interiors fins a les unitats condensadores que, forçosament hauran d’estar 
situades al terrat o sota coberta de l’edifici en el que haurà de preveure’s una caseta 
insonoritzada i adossada al cos d’escala general de l’edifici. 
 
 ARTICLE CINQUÈ.- En els projectes d’obra dels edificis de nova planta, els locals 
comercials iguals o superiors a 20 m2 de superfície construïda disposaran de conductes 
independents dels de l’aire condicionat per la seva eventual utilització com s xemeneia de 
fums, vapors o ventilació. Els esmentats conductes ultrapassaran com a mínim en 1 metre 
el terrat o carener de l’edifici. 
 
 ARTICLE SISÈ.- Les xemeneies de ventilació forçada dels pàrkings en cas 
excepcional que no estiguin inscrites dins de l’edifici principal hauran de complir les 
següents condicions :   
 
 a) Sobrepassar l’alçada de la coberta del pàrking un mínim d’’1 ml. comptat des de 
la part superior. 
 
 b) La xemeneia deixarà com a mínim un radi lliure de 10 ml. respecte les 
edificacions veïnes.. 
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                                                 CAPÍTOL II  
 
 
RÈGIM SANCIONADOR 
 
 
 ARTICLE SETÈ.- Tota infracció del que s’estableix en aquesta Ordenança 
comportarà, prèvia incoació del corresponent expedient sancionador la imposició de 
sancions econòmiques sens perjudici del règim previst en la legislació urbanística pel cas 
d’instal.lacions efectuades sense disposar de llicència municipal prèvia. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL.   
 
 
 La present Ordenança serà aplicable  als expedients iniciats posteriorment ala 
seva entrada en vigor. 
 
 Per mitjà del present se sotmet l’esmentada ordenança a informació pública durant 
30 dies, per tal que es puguin formular al.legacions o reclamacions. 
 
 Alhora es fa constar que en cas de no produir-se al.legacions ni reclamacions, no 
serà necessària l’aprovació definitiva expressa i l’aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
 Sant Feliu de Llobregat, 5 de desembre de 1995 
 
 
 
                              ……………………………….. 
 
 
 
 


