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1. OBJECTE 

Definir els criteris per a l’aplicació de l’article 21 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Intervenció 

Tècnica i Administrativa dels Usos i les activitats (OMRITAUA)  d’obligació de disposar de  càrrega i 

descàrrega. 

2. MODIFICACIONS RESPECTE REVISIONS ANTERIORS 

- Rev. 1: s’afegeix “i b)” en el segon paràgraf del punt 4, i s’afegeix el paràgraf de la zona de 

30 m² per les activitat de l’apartat b. 

3. NORMATIVA 

La previsió de zones de càrrega i descàrrega es troba regulada: 

- OMRITAUA: (article 21). 

- Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials (article 15) 

afecta als establiments de Sv>1.300 m². 

-  Decret 378/2006, de 10 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 18/2005, de 27 de 

diciembre, de equipamientos comerciales. (article 12.6). 

4. CRITERIS RELATIUS A L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 21 DE L’OMRITAUA 

L’article 21de l’OMRITAUA d’obligació de disposar de zona de càrrega i descàrrega disposa el següent: 

“1. Les activitats han de disposar d'una zona de càrrega i descàrrega de mercaderies pels usos 

que es relacionen a continuació: 

a) Comerços d’alimentació en règim d’autoservei i botigues de conveniència si les seves 

respectives superfícies de venda (SV) són superiors a 200m². 

b) La resta d’ usos comercials de superfície de venda superior a 400 m² o comerços que 

tinguin una superfície útil de magatzem superior a 200 m². 

c) Indústria urbana de superfície útil superior a 500 m2. 

d) Indústria agrupada, amb excepció dels tallers de reparació de vehicles. 

e) Indústria separada. 

f) Magatzems de superfície útil superior a 200 m2.” 

En relació a les activitats comercials de l’apartat a) i b) quan es justifiqui que l’edifici o local existent no 

pugui complir les condicions d’accessibilitat, gàlib, sobrecàrrega d’ús, resistència al punxonament o 

carrers d’amplada insuficient que no permetin la realització de maniobres d’accés pròpies d’aquests 

tipus de vehicles o altres anàlogues no s’exigirà l’accés de vehicles als locals (guals) per a la realització de 

la càrrega i descàrrega.  

En el cas de les activitats de l’apartat a) hauran de mantenir però la superfície destinada a càrrega i 

descàrrega mínima de 30 m² lliure d’obstacles i degudament senyalitzada i delimitada amb accés directe 

des de la via pública per tal de facilitar les operacions de càrrega i descàrrega des de les zones de 

càrrega i descàrrega habilitades per tal fi a la via pública.  

Les activitats de l’apartat b) es valorà la necessitat de la zona de càrrega i descàrrega de 30 m² en funció 

de l’operativa de funcionament de l’establiment i de la incidència de les operacions de càrrega i 
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descàrrega de l’actvitat respecte la via pública (tipus d’establiment i producte, periodicitat de càrrega i 

descàrrega, tipus de vehicles, volums, zones de càrrega i descàrrega de via pública que s’utilitzaran,...). 

La resta d’apartats hauran de complir els requisits d’accés de vehicles als locals guals i la resta de 

condicions que es determinen a l’article 22 de l’OMRITAUA. 

 


