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CIRCULAR INTERNA 
 
 
 
nº ordre: 017/2004 ACTIVITATS  data: 19 de maig de 2004 
anul.la a: 
 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
instal.lacions d’aire condicionat en activitats ja existents amb llicència 

o comunicació. 
 
normativa de referència:       
ORDENANÇA GENERAL DEL MEDI AMBIENT URBÀ DE BARCELONA 
 

 
 
En principi hem de considerar les següents situacions bàsiques: 
 
 
1.- Substitució de la maquinaria existent, amb la preceptiva llicència o comunicació d’instal lació. 
 

a) no requereix llicència 
Si la nova maquinaria te les mateixes característiques: potencia unitària del compressor, potència 
frigorífica/calorífica del aparell, i no és modifica la seva ubicació, no cal demanar cap tipus de 
llicència ni fer-ne comunicació. 
 

b) requereix comunicació prèvia Annex III.3 
Si les característiques de la nova maquinaria difereixen de la legalitzada, s’haurà de procedir a la 

seva legalització. 
 
En el supòsit que la potència unitària del o dels compressors de la nova maquinària no sia superior 
a 10 kW i la potencia frigorífica/calorífica del conjunt dels aparells instal.lats (sumant, també, la 
dels equips no substituïts) no sigui superior a 20.000 fr/h o 20.000 Kcal/h, es tractarà com una 
ampliació d’instal.lacions no sotmesa a nova autorització. Malgrat això caldrà assabentar a 

l’Ajuntament mitjançant una comunicació d’activitats innòcues sotmeses a comunicació prèvia, 

regulades a l’Annex III.3, d’acord amb el que es disposa a l’apartat b) del punt 5 de l’esmentat 

Annex. 
 

c) requereix llicència o comunicació prèvia 
Si són superats els citats paràmetres, s’haurà de tractar com modificació substancial de la llicència 
de l’activitat principal, es a dir, presentant una nova documentació (memòria tècnica i plànols 
signats per facultatiu competent i visats per col.legi professional corresponent) fent constar les 
modificacions fetes. Al supòsit de les activitats sotmeses a règim de certificació tècnica, també 
s’haurà d’aportar la certificació tècnica de conformitat emesa per una entitat ambiental de control 

 
 
2.- Instal lació d’un nou equip de condicionament d’aire en una activitat degudament legalitzada. 
 
Quan es projecta instal.lar un nou equip de condicionament d’aire a una activitat, edifici, local o 
establiment que ja disposi de la corresponent autorització o llicència específica quan aquesta sigui 
necessària, es tractarà, doncs, d'una mera ampliació d'instal.lacions no sotmesa a nova autorització o 
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llicència, sempre i quan no constitueixi un canvi substancial, en els termes que aquest canvi és definit a 
l'article 2 de la present ordenança. 
 
 

a) requereix comunicació prèvia Annex III.3 
Si el conjunt dels equips que van a ésser instal.lats no tenen una potència unitària del compressor 
superior a 10 kW i la seva potència frigorífica/calorífica total, del conjunt d’aquests aparells, ja 

siguin del tipus autònom compacte, del partit o bombes de calor, no sigui superior a 20.000 f/h 
(20.000 Kcal/h) 
 
La comunicació es pot presentar i tramitar de manera individual i únicament per a la instal.lació i 
no cal que en la documentació aportada per al tràmit s'inclogui la resta d'elements dels que ja es 
gaudeixi de llicència. 
 

b) requereix llicència o comunicació prèvia 
Si són superats els citats paràmetres, s’haurà de tractar com modificació substancial de la llicència 
de l’activitat principal, es a dir, presentant una nova documentació (memòria tècnica i plànols 

signats per facultatiu competent i visats per col.legi professional corresponent) fent constar les 
modificacions fetes. Al supòsit de les activitats sotmeses a règim de certificació tècnica, també 
s’haurà d’aportar la certificació tècnica de conformitat emesa per una entitat ambiental de control 

 
 
Director d’Actuació Urbanística Cap del Departament  
 de Llicències d’Activitats 
 
Miquel García Sanjuan Joan Moya i Magrià 
 
Nota: L’original d’aquesta Circular resta, degudament signat, als nostres arxius. 
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