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La Carta de Serveis de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat està adreçada a la ciutadania,  entitats, 
professionals, empreses i organitzacions interessats a conèixer aspectes fonamentals dels seus 
objectius i compromisos i de la seva activitat referent a l'oferta de serveis a la ciutadania. 
 
La Carta de Serveis facilita que la ciutadania conegui els serveis que ofereix i realitza l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, alhora que apropa l'Administració Pública als  ciutadans i ciutadanes que en 
són usuaris o usuàries: 

 
 Facilita l’exercici dels seus drets i obligacions.  
 La ciutadania coneix mitjançant la Carta què pot exigir i a què esta obligada.  
 Integra la veu del ciutadà i de la ciutadana a l'organització. Un dels punts fonamentals de la Carta 

és que estableix canals de comunicació i de participació del ciutadà i de la ciutadana, i de recollida i 
resposta a les queixes i suggeriments.  

 La Carta dona transparència a la gestió i permet conèixer el grau de compromís pel que fa a la 
qualitat en la prestació dels serveis i el seu acompliment.  
 

 
L’Àrea de Territori i Sostenibilitat inclou: 

 

 Urbanisme, Planejament, Habitatge i Obra pública. 

 Llicències i disciplina urbanística 

 Espai Públic i Civisme 

 Serveis Municipals i Medi Ambient 
 
 
 
 

 
La missió de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 
 
L'Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS) s’encarrega de la gestió dels serveis i actuacions vinculades 
amb el territori mitjançant els diferents departaments que la conformen. 
 
L’àmbit de l’Urbanisme, Planejament, Habitatge i Obra pública s'ocupa de l'ordenació i gestió del 
territori, mitjançant l’establiment d’un conjunt de normes i disposicions tècniques i administratives, 
orientades al seu desenvolupament harmònic, racional i humà amb criteris de qualitat, sostenibilitat i 
respecte pel medi ambient. Es proporciona a les persones interessades en la instal·lació d’activitats, 
compra d’edificis, a immobiliàries o als propietaris, la informació necessària en relació a la 
compatibilitat de les activitats i la normativa urbanística d’aplicació, el nomenclàtor de carrers i 
numeració de finques, el catàleg del patrimoni, etc. Es treballa per un municipi més cohesionat 
socialment i territorialment, amb més infraestructures i equipaments, actuant als espais propers 
mitjançant projectes d’obra pública amb la voluntat de millorar-ne la qualitat, i es duen a terme les 
infraestructures fonamentals per dotar al territori dels serveis bàsics.  
 
L’àmbit de Llicències i disciplina urbanística s’ocupa de la tramitació de les autoritzacions d’obres i 
activitats que es facin al municipi en finques particulars, vetllant pel correcte compliment de la 
normativa d’aplicació per tal de contribuir a tenir un poble segur, sostenible i respectuós amb el medi 
i amb la seva diversitat. També tramita les autoritzacions d’obres i ocupació a les vies públiques, tant 
per a particulars, com per a empreses i companyies de serveis. La concessió de llicències d'obres 
influeix directament en la dinàmica i transformació del poble. En aquest sentit les llicències afecten 
tant els ciutadans i ciutadanes que necessiten millorar o rehabilitar els seus habitatges, com els 
constructors i professionals tècnics que intervenen en el procés d'edificació o dotació de serveis. Es 
proporciona informació relativa a edificis a immobiliàries, propietaris o d’altres interessats en relació a 

MISSIÓ 



 

20 
 

la legalitat dels edificis existents, que el spot resultar d’interès per a la compra dels mateixos, així com 
l’accés als expedients i/o còpia dels projectes d’obres de llicències atorgades que consten a l’arxiu 
general. 
 
L’àmbit de l’Espai Públic i Civisme s’ocupa del manteniment de la via pública, vetllant per la correcta 
gestió dels serveis que afecten la neteja de les places, carrers, parcs, zones d’esbarjo per a gossos, 
etc. i també del manteniment de la senyalística, de la jardineria, el clavegueram i la gestió de la 
recollida de residus. També s’ocupa d’atorgar llicències d’ocupació temporal o d’obres a la via pública. 
 
L’àmbit de Serveis Municipals i Medi Ambient s’ocupa de la gestió i manteniment dels serveis bàsics 
com són l’aigua potable, l’enllumenat públic o els de mobilitat, i té al seu càrrec la gestió i conservació 
dels edificis i equipaments municipals. S’ocupa de la vigilància, protecció i gestió del espai natural del 
municipi, vetllant especialment per la protecció contra incendis, manteniment de camins forestals i la 
recollida de residus, així com del foment i educació en els valors del reciclatge i de la cura del territori, 
d’acord amb els compromisos de preservació i millora del medi ambient i de lluita contra el canvi 
climàtic, per una qualitat de vida activa, saludable i sostenible de les persones. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Urbanisme, Planejament i Habitatge i Obra pública. 
 

 Donar resposta a través dels tècnics municipals, de forma presencial amb cita prèvia, 

telefònica o per correu electrònic, sobre tràmits i gestions relatius al Planejament i Gestió 

urbanística impulsats per particulars o per l’Ajuntament i també dels projectes d’obres 

municipals de nova planta, reforma o ampliació d’equipaments, parcs públics o 

d’urbanització. 

 

 Facilitar l’accés a la informació sobre expedients administratius de l’àmbit urbanístic i 

projectes d’obra de forma presencial amb cita prèvia, telefònica o per correu electrònic a 

través del correu electrònic de contacte del departament crvl.territori@cervello.cat 

 

 Lliurar certificats de qualificació i compatibilitat urbanística, en un temps no superior a un 

mes en el 80% dels casos amb una mitjana de dues sol·licituds mensuals (1). 

 

 Lliurar certificats de nominació i numeració de carrers en un temps no superior a un mes 

en el 80% dels casos amb una mitjana de dues sol·licituds mensuals (1). 

 
(1) els temps indicats de resolució són a excepció de períodes de serveis mínims o si 
el nombre de sol·licituds supera l’habitual. 
  

Què ofereix? 

SERVEIS I FUNCIONS 

mailto:crvl.territori@cervello.cat
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2. Espai Públic i civisme 
 

 Conservar, netejar i mantenir la via pública, el clavegueram, els parcs infantils i les zones 

d’esbarjo per a gossos, i reposar i mantenir la senyalística i el mobiliari urbà, ja sigui mitjançant 

la Brigada d’obres i serveis municipal, o a través d’empreses externes contractades a tal efecte. 

Realitza aquestes tasques en funció de la planificació anual dels serveis que es programa en 

funció de les necessitats, i s’hi inclouen les actuacions derivades de la gestió d’incidències, tot 

ajustant-se a la disponibilitat econòmica vinculada al pressupost municipal de l’àmbit. 

 

 Gestionar el servei de recollida de residus, deixalleria i mini deixalleries, la recollida domiciliària 

gratuïta de mobles i restes d’esporga, i el servei de manteniment de la jardineria mitjançant 

empreses externes que presten aquests serveis, garantint la continuïtat i la prestació del servei 

d’acord amb les condicions del contracte, promovent la seva renovació i adaptació a la prestació 

d’un serveis adequats als requeriments actuals.  

 

 Recollir incidències de forma presencial amb cita prèvia, telefònica o per correu electrònic a 

través del correu electrònic de contacte del departament crvl.gestioespaipublic@cervello.cat 

que són traslladades a les empreses externes per a la seva resolució o són incloses en la 

planificació de la gestió pròpia dels serveis corresponents.  

 

 Donar resposta a consultes o comunicacions d’incidències en aquest àmbit via telefònica o per 

correu electrònic en un temps no superior a una setmana en el 80% dels casos, amb una 

mitjana de vint consultes setmanals (1). 

 

 Resoldre incidències o avaries en aquest àmbit, donant prioritat a les actuacions urgents que 

es requereixi portar a terme per garantir la seguretat i la salubritat dels espais públics, incloent-

hi la resta en la planificació anual que es porta a terme en funció de les necessitats. S’hi inclouen 

les actuacions derivades de la gestió d’incidències, tot ajustant-se a la disponibilitat econòmica 

vinculada al pressupost municipal de l’àmbit. 

 
(1) els temps indicats de resolució són a excepció de períodes de serveis mínims o si 
el nombre de sol·licituds supera l’habitual. 

 

3. Llicències i disciplina urbanística 
 
Informació i consultes 

 

 Oferir informació urbanística sobre normativa d’edificació en parcel·les situades en sòl urbà 

consolidat, de forma presencial amb cita prèvia, telefònica o per correu electrònic a través del mail 

de contacte del departament crvl.territori@cervello.cat en un termini màxim d’una setmana en el 

80% dels casos des de la recepció de la demanda, amb una mitjana de cinc consultes setmanals 
(1). 

 

 Oferir informació sobre els procediments i requeriments de documentació per sol·licitar llicències 

o efectuar comunicacions d'obres de forma presencial o telefònica o per correu electrònic a través 

del correu electrònic de contacte del departament crvl.llicencies.urb@cervello.cat en un termini 

màxim de 72 hores en el 80% dels casos des de la recepció de la demanda, amb una mitjana de 

dues consultes setmanals (1). 

 

mailto:crvl.gestioespaipublic@cervello.cat
mailto:crvl.territori@cervello.cat
mailto:crvl.llicencies.urb@cervello.cat
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 Oferir informació sobre l'estat de la tramitació d’un expedient de llicència o comunicació d’obres o 

activitats de forma telefònica o per correu electrònic a través del correu electrònic de contacte del 

departament crvl.llicencies.urb@cervello.cat en un termini màxim de 72 hores des de la recepció 

de la demanda, en el 80% dels casos amb una mitjana de vuit consultes setmanals (1). 

 

 Lliurar certificats de legalitat en un temps no superior a un mes en el 80% dels casos amb una 

mitjana de dos setmanals (1). 

 

 Donar accés i vista als expedients vinculats al departament de forma presencial amb cita prèvia, 

que es concretarà un cop es disposi de l’expedient lliurat des de l’arxiu municipal, en un termini 

màxim de 72 hores en el 80% dels casos amb una mitjana de quatre consultes setmanals (1). La 

consulta presencial de l’expedient es portarà a terme en un termini màxim de 20 dies hàbils des 

de la petició, en horari de matins de 9.00 h a 14.00 h. 

 

Tràmits 
 

 Tramitar expedients de comunicació d’obres i activitats revisant la documentació administrativa, 

tècnica i d’autoliquidació tributària presentada i comunicant a les persones interessades la 

verificació efectuada en sentit favorable o desfavorable, segons sigui el cas, donant resposta via 

telefònica o correu electrònic en un termini màxim d’un mes en el 60% dels casos a comptar des 

de la recepció de la documentació complerta, amb una mitjana de vuit expedients setmanals (1) (2) 

(3) (4).  

 

 Tramitar expedients de llicències d’obres de nova planta amb un període màxim de resolució de 

l’expedient de dos mesos en el 80% dels casos a comptar des de la recepció de la documentació 

complerta, amb una mitjana de dos expedients setmanals (1) (2) (3) (4).  

 

 Tramitar legalitzacions d’obres executades sense llicència a petició dels interessats o arrel d’un 

requeriment municipal derivat d’un expedient de disciplina, amb un període màxim de resolució de 

l’expedient de dos mesos en el 80% dels casos a comptar des de la recepció de la documentació 

complerta, amb una mitjana de dos expedients setmanals (1) (2) (3). 

 

 Tramitar expedients de llicències d’obres d’ampliació o reforma d’edificis existents amb un període 

màxim de resolució de l’expedient de dos mesos en el 80% dels casos a comptar des de la recepció 

de la documentació complerta, amb una mitjana de dos expedients setmanals (1) (2) (3) (4). 

 

 Tramitem expedients de comunicació de primera utilització d’edificis i retorn de les garanties amb 

un període màxim de resolució de l’expedient de dos mesos en el 80% dels casos a comptar des 

de la recepció de la documentació complerta, amb una mitjana de dos expedients setmanals (1) (2) 

(3) (4). 

 

- En el cas que les obres s’hagin realitzat sense modificacions respecte a la llicència atorgada, es 

concretarà la inspecció tècnica de l’edifici si es creu necessària, un cop es disposi de l’expedient 

de concessió de la llicència que sigui lliurat des de l’arxiu municipal, en un termini màxim de 72 

hores en el 80% dels casos, amb una mitjana de quatre expedients mensuals (1). La inspecció es 

portarà a terme en un termini màxim d’un mes des de la sol·licitud, en horari de matins de 9.00 h 

a 14.00 h.  

 

mailto:crvl.llicencies.urb@cervello.cat
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- En el cas que la comunicació de primera utilització d’edificis presentada inclogui modificacions 

efectuades en obra respecte a la llicència atorgada, sense haver obtingut la corresponent llicència 

de modificació prèvia, el termini de resolució de la comunicació de primera utilització d’edificis 

quedarà supeditat a la tramitació prèvia o simultània de la legalització o declaració de volum 

disconforme.  

 

 Tramitar expedients de llicències de parcel·lació, divisió horitzontal, pròrrogues, canvis de titularitat 

amb un període màxim de resolució de l’expedient de dos mesos en el 80% dels casos, a comptar 

des de la recepció de la documentació complerta, amb una mitjana d’un expedient mensual (1) (2) 

(3). 

 

 Tramitar expedients de llicències de tala d’arbres, de connexió al clavegueram, d’infraestructures 

de serveis de telefonia, gas o electricitat, amb un període màxim de resolució de l’expedient de 

dos mesos en el 80% dels casos, a comptar des de la recepció de la documentació complerta, 

amb una mitjana de dos expedients setmanals (1) (2) (3). 

 

(1) els temps indicats de resolució són a excepció de períodes de serveis mínims o si el nombre de 
sol·licituds supera l’habitual. 

(2) la revisió de la documentació administrativa presentada s’efectuarà en el moment de la presentació 
de la sol·licitud, informant a les persones interessades el sentit favorable o desfavorable de la 
verificació administrativa efectuada en un termini màxim de quinze dies a excepció de períodes de 
serveis mínims o si el nombre de sol·licituds supera l’habitual. 

(3) La revisió tècnica es realitzarà a partir la presentació complerta de la documentació administrativa, 
informant a les persones interessades el sentit favorable o desfavorable de la verificació efectuada 
en un termini màxim d’un mes, a excepció de períodes de serveis mínims o si el nombre de 
sol·licituds supera l’habitual. 

(4) en el cas de sol·licituds respecte edificis existents que no disposin de llicència atorgada o que la 
construcció no s’ajusti a la llicència atorgada al seu moment, els temps indicats de resolució 
quedaran supeditats a la tramitació de la legalització o declaració de volum disconforme.  

 

 
4. Serveis Municipals i medi ambient 

 

 Gestionar el servei d’aigua potable, de l’enllumenat públic, del cementiri i de mobilitat, mitjançant 

empreses externes que presten aquests serveis, garantint la continuïtat i prestació dels mateixos 

d’acord amb les condicions del contracte, promovent la seva renovació i adaptació a la prestació 

d’un serveis adequats als requeriments actuals.  

 

 Conservar, netejar i mantenir els edificis i equipaments municipals mitjançant la Brigada d’obres i 

serveis municipal i l’equip de neteja d’edificis, o a través d’empreses externes contractades a tal 

efecte. Realitzar aquestes tasques en funció de la planificació anual dels serveis que es programa 

en funció de les necessitats, i s’hi inclouen les actuacions derivades de la gestió d’incidències, tot 

ajustant-se a la disponibilitat econòmica vinculada al pressupost municipal de l’àmbit. 

 

 Gestionar el servei de consergeria en els edificis municipals i la logística d’actes i activitats, donant 

suport a les entitats i a la ciutadania en general mitjançant la Brigada de logística municipal i l’equip 

de conserges dels edificis, o a través d’empreses externes contractades a tal efecte. 

 

 Gestionar els serveis que es presten als equipaments públics com pot ser la recollida de l’oli usat. 

 

 Promoure iniciatives d’estalvi energètic en els edificis i equipaments municipals i millores en la 
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qualitat de la contaminació de l’aire amb la promoció de la instal·lació d’electrolineres i fotolineres.  

 

 Gestionar la vigilància, protecció i gestió de l’espai natural del municipi, vetllant especialment per 

la protecció contra incendis, mitjançant la col·laboració amb l’ADF i amb l’execució d’actuacions 

d’obertura i manteniment de franges de protecció contra incendis, neteja de vegetació i 

manteniment de zones verdes, lleres de les rieres i camins forestals, o recollida de residus abocats 

al medi natural.  

 

 Recollir incidències de forma presencial amb cita prèvia, telefònica o per correu electrònic a través 

del correu electrònic de contacte del departament crvl.serveis.mediambient@cervello.cat que són 

traslladades a les empreses externes per a la seva resolució o són incloses en la planificació de la 

gestió pròpia dels serveis corresponents. 

 

 Donar resposta a consultes o comunicacions d’incidències en aquest àmbit via telefònica o per 

correu electrònic en un temps no superior a una setmana en el 80% dels casos, amb una mitjana 

de deu consultes setmanals (1). 

 

 Resoldre incidències o avaries en aquest àmbit, donant prioritat a les actuacions urgents que es 

requereixi portar a terme per garantir la seguretat de les persones, incloent-ne la resta en la 

planificació anual que es porta a terme en funció de les necessitats. S’hi inclouen les actuacions 

derivades de la gestió d’incidències, tot ajustant-se a la disponibilitat econòmica vinculada al 

pressupost municipal de l’àmbit. 

 

 
 
 
 

 

Responsable polític 
Jose Ignacio Aparicio: Urbanisme, Planejament, Habitatge i Obra pública 
Juan Manuel Sanguino: Serveis Municipals i Medi Ambient 
Joan Noguera: Llicències i disciplina urbanística, Espai Públic i Civisme 
 
Equip tècnic  
Coordinadora tècnica d’Urbanisme, Planejament, Habitatge i Obra pública 
Arquitecte d’Urbanisme, Planejament i Obra pública. 
Arquitecta tècnica de Llicències i Disciplina Urbanística 
Enginyer tècnic de Serveis i Activitats  
Enginyera tècnica de Medi Ambient i Espai Públic 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horari presencial 

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h 

 

Telèfon 

Identificació i organigrama 

Com contactar? 

mailto:crvl.serveis.mediambient@cervello.cat
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93 660 00 70 

 
Web www.cervello.cat 

 
Adreça electrònica 
 
- Urbanisme, planejament i habitatge i obra pública: crvl.territori@cervello.cat 

- Llicències i Disciplina Urbanística: crvl.llicencies.urb@cervello.cat  

- Espai Públic i Civisme: crvl.gestioespaipublic@cervello.cat 

- Serveis i Medi Ambient: crvl.serveis.mediambient@cervello.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avaluar amb criteris objectius l’acompliment dels serveis i funcions, i el tant per cent de satisfacció dels 
i les usuàries. 

 
En cas d’incompliment es donaran explicacions de les circumstàncies que donen lloc a l’incompliment, 
amb indicació de les mesures correctores que es duran a terme per evitar la seva repetició; i s’oferiran 
alternatives si és possible. 

 
El reconeixement d’un incompliment no donarà lloc, necessàriament, a la tramitació d’un procediment 
de reclamació envers l’Ajuntament. 

 
Vetllar per la veracitat i objectivitat de la informació difosa. 

 
Implementació de nous canals informatius i ús adequat dels quals se’n disposi per garantir la 
transparència i l’accés a la informació. 

 
Promoure la participació ciutadana per millorar els serveis. 

 
Canals de Participació 

 
L’Ajuntament promourà la col·laboració i la participació ciutadana en la definició, execució i millora 
dels serveis. La finalitat és fer una avaluació participativa, fomentant així la democràcia, la cooperació 
i el consens. 

Els canals per incorporar la percepció de la ciutadania poden ser diversos: 

 Aportacions individuals i/o col·lectives en qualsevol dels espais, òrgans i/o instruments 
de participació. 

 Valoracions mitjançant enquestes de satisfacció. 

 Escrits dirigits al Servei. 

 Opinions a través de les xarxes socials. 

 

Presentació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments 

 
Per facilitar la comunicació amb la ciutadania i detectar àrees de millora del servei, l’Ajuntament s’ha 
dotat de dos canals de contacte preferents: 

Compromisos de qualitat 

http://www.cervello.cat/
mailto:crvl.territori@cervello.cat
mailto:crvl.llicencies.urb@cervello.cat
mailto:crvl.gestioespaipublic@cervello.cat
mailto:crvl.serveis.mediambient@cervello.cat
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 Correu electrònic de contacte del departament. 

 Formularis web. 

 Xarxes i canals de comunicació. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Reglament Orgànic Municipal 

- Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Capítulo  IV Información y 
Participación ciudadadana. 

- 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, Títol XIV de la informació i la participació  ciutadanes. 

 
 
 
 
 

 

Drets 

 

- Dret d’accés a la informació pública. 

- Dret a una informació pública veraç, objectiva i actualitzada. 

- Dret a disposar d’un espai web amb informació accessible i comprensible,  ordenada amb 
criteris temàtics i cronològics i continguts actualitzats. 

- Dret a presentar propostes i suggeriments. 

- Dret a una bona administració municipal. 

- Dret a uns serveis públics de qualitat. 

- Dret a la llibertat d’expressió a les xarxes socials i als canals de participació. 

- Dret a ser atès/a en un llenguatge respectuós i que no atempti contra els drets    bàsics de les 
persones. 

 
Responsabilitats 

 
- Participar en la millora dels serveis mitjançant la presentació de queixes i suggeriments.  
- Les persones físiques podran triar en tot moment com es comuniquen amb les Administracions 

Públiques per a l'exercici dels seus drets i obligacions, a través de mitjans electrònics o no, 
tret que estiguin obligades a fer-ho a través de mitjans electrònics. 

- Deure d’utilitzar un llenguatge respectuós i que no atempti contra els drets bàsics de les 
persones. 

- Deure de citar la font d’origen sempre que es facin servir continguts i imatges de propietat 
municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Normativa 

Drets i responsabilitats de la ciutadania 


