TÍTOL I
DETERMINACIONS GENERALS
CAPÍTOL I
NATURA, ÀMBIT I VIGÈNCIA
I.I.1. Natura
1. Aquestes Normes Urbanístiques formen part del Pla General d’Ordenació Municipal de
Valls com a resultat de la revisió del vigent Pla General aprovat el 21-IX-1959, per la
Comissió Provincial d’Urbanisme i de les Normes Urbanístiques aplicables al Sòl Urbà,
aprovades definitivament el 29-VII-1981, i que en el seu moment el modificaren
parcialment.
2. Aquest nou Pla General també ha estat adaptat a la Llei de Règim del Sòl i Ordenació
Urbana de 2 de maig de 1975 i a la Llei de Mesures d’Adequació de l’Ordenament
Urbanístic de Catalunya de 9 de gener de 1984, tal com estableixen les seves
corresponents disposicions transitòries primeres.
3. L’objecte del Pla General és el definit en els arts. 10 i 11 del Text Refós de la Llei de
Règim del Sòl i Ordenació Urbana, aprovat per Reial Decret 1346/1976, de 9 d’abril, en
endavant Llei del Sòl o simplement L.S., així com en els arts. 15, 16, 17 i 18 del
Reglament de Planejament per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre Règim
del Sòl i Ordenació Urbana, aprovat per Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, en
endavant Reglament de Planejament o simplement R.P., i en conseqüència les seves
determinacions s’aplicaran amb preferència a qualsevol altra disposició municipal que
reguli l’ús i l’ordenació del territori.
4. El Pla General s’ha redactat dins del vigent marc legal urbanístic i per tant les seves
disposicions no limiten ni condicionen l’aplicació de les normes legals de rang superior
que prevaldran i a les que aquest s’ha de subordinar.
5. Les Normes Subsidiàries i Complementàries de Planejament de l’Àmbit de
Competència de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona seran d’aplicació a Valls amb
caràcter complementari en aquells aspectes no previstos en aquestes Normes o en
aquells altres que ofereixin ambigüitats interpretatives que calguin dilucidar.
I.I.2. Abast Territorial
L’àmbit subjecte a les presents Normes Urbanístiques és tot el Terme Municipal de Valls.
I.I.3. Vigència, amb expressió dels motius pels que caldrà promoure la seva revisió
1. La vigència del Pla General, tal com estableix la Llei del Sòl (art. 45) és indefinida.
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2. Si en l’acord d’aprovació definitiva no s’estableix altra cosa, entrarà en vigor l’endemà
mateix de la seva publicació oficial.
3. Caldrà procedir a la seva revisió en qualsevol dels supòsits següents:
a) Quan s’hagin complert 16 anys de vigència.
b) A l’aprovar-se un Pla Director Territorial que afecti total o parcialment
al Terme Municipal.
c) Quan s’hagi urbanitzat el 70% del Sòl Urbanitzable de caràcter
residencial o la mateixa quantitat del de caràcter industrial
comptabilitzant tant el que per comptar actualment amb planejament
parcial es classifica d’urbanitzable en desenvolupament com el
programat i el no programat.
d) Quan es promulgui qualsevol disposició d’ordre superior que obligui a
fer-ho o bé que estableixi l’obligació de preveure espais públics més
extensos.
I.I.4. Modificació
1. En qualsevol moment i d’acord amb la Legislació vigent es podran modificar els
diferents elements i determinacions del Pla General.
2. No constitueix modificació del Pla General, la previsió per mitjà del planejament
parcial o especial de majors superfícies del sòl destinades a sistemes en relació als
estàndars o percentatges fixats en aquest document, ja que els assenyalats tenen caràcter
de mínims.
3. Tampoc constitueix modificació del Pla General la formulació i aprovació de Plans
Especials de Reforma Interior no previstos en principi i que alterin l’ordenació detallada
del planejament general sense afectar l’estructura fonamental del Pla General. Per
aquests efectes s’entendrà que l’estructura fonamental està formada pels sistemes
generals, pels usos globals previstos a l’àmbit que s’altera deduïts de la seva ordenació
detallada i que tenen caràcter de màxims, per l’aprofitament urbanístic o índex
d’edificabilitat brut que té caràcter de màxim i pels estàndards o percentatges per a
sistemes no generals fixats en el mateix àmbit i que deduïts també de la seva ordenació
detallada tenen caràcter de mínims.
I.I.5. Regulació del Programa d’Actuació
1. El Programa d’Actuació del Pla General es revisarà cada 4 anys segons estableix l’art.
48 de la L.S.
2. Amb la simple revisió del Programa d’Actuació no es podrà classificar en cap cas com
a urbanitzable el sòl al qual aquest Pla General atorga la condició de no urbanitzable.
I.I.6. Interpretació
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1. Les determinacions del Pla General s’interpretaran en base al sentit propi de les
paraules i grafismes utilitzats, però posats en relació amb el seu context i antecedents, i
tenint sempre en compte el seu esperit i finalitats, així com la realitat social del moment
en què s’apliquin.
2. En cas de contradiccions gràfiques que puguin existir entre plànols de diferent escala,
prevaldrà la determinació que figuri en el plànol més detallat, és a dir, el de major
escala.
3. En cas de contradiccions entre diferents documents del Pla General, llevat del ja
exposat en l’apartat anterior, prevaldran les determinacions que impliquin majors espais
públics o d’interès públic i menors aprofitaments privats.
I.I.7. Obligatorietat
Els particulars i la pròpia Administració, estaran obligats al compliment de les disposicions
sobre ordenació urbana continguts en el Pla General, de conformitat al previst en els arts.
57 i 58 de la L.S.
I.I.8. Claus d’identificació
Les claus d’identificació dels diferents sistemes, zones i sectors que figuren en els plànols
d’ordenació guarden correlació amb les que figuren en aquestes Normes Urbanístiques per
cada un d’ells.
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CAPÍTOL II
DESENVOLUPAMENT DEL PLA GENERAL
I.II.1. Desenvolupament del Pla General
1. El desenvolupament del Pla General es farà per mitjà de Plans Parcials, Plans Especials,
Estudis de Detall i Programes d’Actuació Urbanística que s’ajustaran a les
determinacions fixades per aquest i a la legislació vigent.
2. Quan no sigui necessari o no es disposi expressament la prèvia aprovació de qualsevol
dels documents esmentats, les determinacions del Pla General es podran aplicar directa
i immediatament en els termes legalment establerts.
3. En El Programa d’Actuació del propi Pla General es fixa l’ordre i els terminis en què
s’hauran d’elaborar els diferents instruments de planejament que desenvoluparan el Pla
General.
4. Per tal de completar les determinacions urbanístiques es podran aprovar Plans
Especials, Normes Complementàries, Ordenances Especials i Catàlegs.
I.II.2. Desenvolupament del Pla en el Sòl Urbà (SU)
1. Serà obligatòria la prèvia formulació d’Estudis de Detall o de Plans Especials de
Reforma Interior en aquelles àrees que es determinen en el Pla General.
2. Serà possible formular opcionalment Plans Especials de Protecció o de Reforma
Interior, així com Estudis de Detall en qualsevol àrea del Sòl Urbà sempre que en la
regulació detallada de les zones no s’estableixi una prohibició expressa.
I.II.3. Desenvolupament del Pla en el Sòl Urbanitzable (S.Uble.)
1. El Sòl Urbanitzable programat es desenvoluparà obligatòria i necessàriament per mitjà
de Plans Parcials.
2. Sens perjudici de l’establert en l’art. 13 de la Llei 3/84 del Parlament de Catalunya,
l’àmbit territorial dels Plans Parcials haurà de coincidir amb els sectors de planejament
fixats en el Pla General.
3. El Sòl Urbanitzable No Programat es desenvoluparà obligatòria i necessàriament per
mitjà de Programes d’Actuació Urbanística i posteriorment pels corresponents Plans
Parcials que d’acord amb les bases dels concursos per l’execució dels P.A.U.
comprendran cada un d’ells, almenys, l’àmbit relacionat amb cada etapa de l’execució
prevista.
4. Mancant el corresponent Pla Parcial no es podrà realitzar cap mena d’obra i instal·lació,
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exceptuant les que responguin als Plans Especials l’objectiu dels quals sigui el dur a
terme els elements determinants del desenvolupament urbà i la infrastructura del
territori (art. 17.2. L.S.) així com les obres de caràcter provisional previstes en l’art.
58.2 de la L.S.
I.II.4. Desenvolupament del Pla en Sòl no Urbanitzable (SnU)
1. Les determinacions del Pla General en el Sòl no Urbanitzable, s’apliquen directa i
immediatament.
2. Amb les finalitats establertes pel Pla o per la Llei també serà possible formular Plans
Especials.
I.II.5. Desenvolupament de les determinacions sobre sistemes
1. El desenvolupament de les determinacions del Pla General sobre sistemes es podrà fer
en Sòl Urbanitzable, mitjançant Plans Parcials dels sectors amb els que estiguin
relacionats o bé mitjançant Plans Especials.
2. En els terrenys classificats com a Sòl Urbà i com a Sòl no Urbanitzable es faran per
mitjà de Plans Especials que en qualsevol cas i de conformitat amb el previst en l’art.
17 de la L.S. i 76 del R.P. podran incloure mesures de protecció del sistema.
3. El Planejament especial regularà qualsevol dels sistemes, ja sigui en forma total o
parcial:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sistema d’equipaments comunitaris.
Sistema hidrogràfic.
Sistema ferroviari.
Sistema de serveis tècnics.
Sistema viari.
Sistema d’espais lliures.

I.II.6. Plans Parcials
1. Els Plans Parcials han de contenir les determinacions fixades en l’art. 13 de la L.S. i 45
i següents del R.P. i la documentació assenyalada en l’art 57 i següents del R.P.
2. Els Plans Parcials poden completar i precisar les determinacions del Pla General, però
tal com disposa l’art. 13 de la L.S. i els 43 i 44 del R.P. no les poden modificar.
3. El Pla d’Etapes no podrà preveure un termini superior a 8 anys per a la realització de la
urbanització, a no ser que en la regulació detallada dels diferents sectors d’aquest Pla
General s’estableixi un temini diferent. En cas d’establir-se varis polígons d’actuació
caldrà fixar l’ordre de prioritats entre ells.
4. Els Plans Parcials seran formulats per l’Ajuntament o per altres organismes competents
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de l’Administració Pública, si bé complint els requisits especials fixats en els arts. 53 de
la L.S. i 46 i 64 del R.P. els podran formular també els particulars.
5. La regulació detallada dels projectes d’adaptació dels Plans Parcials vigents amb
anterioritat a aquesta revisió s’inclou a les Disposicions Transitòries i finals d’aquestes
Normes.
I.II.7. Plans Especials
1. Amb els objectius, requisits i particularitats assenyalats en la legislació vigent i en
particular en els arts. 17 a 25 de la L.S. i 76 a 85 del R.P. es podran formular Plans
Especials en qualsevol classe de sòl.
2. Els Plans Especials no podran modificar les determinacions del Pla General, si bé
podran precisar-les i complementar-les. A aquests efectes cal tenir present el concepte
de modificació detallat en l’art. I.I.4.
3. Els Plans Especials que desenvolupin operacions previstes en aquest Pla General
s’hauran d’ajustar a les seves disposicions.
I.II.8. Estudis de Detall
1. Els Estudis de Detall han de respectar les determinacions del Pla General i en el seu cas
dels Plans Parcials o Plans Especials de Reforma Interior. En cap cas podran reduir
l’amplada dels vials ni les superfícies destinades a espais lliures o d’ús públic, si bé,
podran precisar els seus límits i reajustar les alineacions dels vials sense originar
augments de volum edificable en raó de les ordenances d’aplicació.
2. L’ordenació dels volums per mitjà dels Estudis de Detall no podrà suposar augment de
l’ocupació del sòl, ni de les alçades màximes expressament previstes ni de la densitat
d’habitatges.
I.II.9. Precisió de límits i rasants
1. Els límits de les zones, àrees, sectors i sistemes podran precisar-se en els corresponents
Plans Parcials, Plans Especials o Estudis de Detall seguint els criteris següents:
a) El ajustaments de límits respondran a qualsevol dels següents elements:
alineacions o línies d’edificació vigents; característiques topogràfiques del
terreny; límits de propietat; existència d’arbres o d’altres elements d’interès.
b) En cap cas es produiran distorsions en la forma de les unitats de zona, àrea, sector
o sistema ni augments o disminucions de superfície en més del 5% respecte als
plànols d’ordenació a escala 1:1000 o 1:2000, ni del 8% respecte a l’1:5000.
2. Quan el límit hagués estat assenyalat en alguna figura de planejament existent i
mantinguda en vigor pel Pla General, es seguirà considerant vàlid a no ser que fos
sensiblement diferent.
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3. En cap cas no s’acceptarà com a vàlid aquell límit que no respecti les dimensions dels
vials i del sistema d’espais lliures i d’equipaments del Pla General.
4. D’acord amb l’art. 68 del R.P., els projectes d’urbanització podran efectuar les
adaptacions de detall exigides per les característiques del sòl i del subsòl en l’execució
material de les obres si bé no podran alterar les determinacions sobre ordenació o règim
del sòl o de l’edificació de les finques afectades pel projecte. S’estableix explícitament
la possibilitat d’adaptar les rasants dels vials per mitjà dels propis projectes
d’urbanització sempre que es compleixin les condicions del referit art. 68 i es justifiqui
la no alteració en el funcionament dels serveis actuals o dels futurs, previstos en el
planejament.
I.II.10. Catàleg
1. Per a protegir el patrimoni arquitectònic, històric-artístic, típic o tradicional, aquest Pla
General incorpora un Catàleg d’elements a protegir de conformitat al previst en els arts.
25 de la L.S. i 86 del R.P.
2. El Catàleg serà complementari del planejament especial corresponent i en tot cas del
present Pla General.
3. Sobre les edificacions singulars que es relacionen en l’expressat Catàleg, prèviament a
la concessió de cap llicència de reforma, ampliació o enderrocament, s’haurà d’obtenir
l’informe favorable de la Comissió del Patrimoni Històric-Artístic del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya qui podrà inclòs prohibir la realització de les
actuacions proposades o imposar condicions de caràcter vinculant d’acord amb la Llei i
amb la finalitat perseguida de protegir els valors propis de l’element.
4. Els Plans Especials o el propi Pla General podran ampliar aquest Catàleg i concretar la
regulació detallada per a cada un dels seus elements establint també diferents nivells de
protecció.
5. D’acord amb l’art. 182 de la L.S., els propietaris d’elements catalogats podran demanar
amb la finalitat de conservar-los la cooperació de l’Ajuntament i de la Diputació
Provincial.
6. S’estableix a favor de l’Ajuntament un dret preferent de tempteig i retracta en les
operacions de transmissió de la titularitat de tots els elements catalogats amb les
mateixes condicions establertes per a l’Estat en la legislació sobre la matèria. A aquests
efectes els adquirents estan obligats a notificar fefaentment a l’Ajuntament l’existència
o la previsió ferma de les transmissions en període hàbil.
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CAPÍTOL III
GESTIÓ DEL PLA GENERAL
I.III.1. Execució del Pla
1. L’execució del Pla General correspon a l’Ajuntament, si bé en els termes previstos a la
Llei podran participar també els particulars i de fet l’Ajuntament promourà en la
màxima mesura possible la iniciativa privada.
2. En el marc de les seves competències específiques, també podran executar les
determinacions del Pla General, l’Administració de l’Estat, la Generalitat, i la Diputació
Provincial.
3. L’Ajuntament podrà assumir la gestió urbanística per mitjà dels seus òrgans de govern
ordinaris o constituir una Gerència.
També podrà crear òrgans especials de gestió, Fundacions Públiques de Serveis,
Societats o qualsevol altra modalitat gestora prevista en el Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals. També podrà mancomunar-se amb altres poblacions i constituir
Consorcis amb Entitats de diferent ordre o naturalesa amb la finalitat de desenvolupar
activitats d’interès per a la població i que no siguin de la seva exclusiva competència.
4. En general aquestes Normes Urbanístiques no limitaran les facultats legals que estiguin
vigents en cada moment i per tant l’enumeració de les formes de gestió d’aquest article
cal entendre-la com a no limitativa de cara al futur
I.III.2. Projectes d’Urbanització
1. D’acord amb els arts. 15 de la L.S. i 67 del R.P. s’hauran de redactar i aprovar projectes
d’urbanització per a l’execució de les obres d’urbanització previstes o derivades del
planejament en qualsevol categoria del sòl. Pel que respecta al sòl urbanitzable s’haurà
d’haver aprovat anteriorment el corresponent Pla Parcial.
També podran redactar-se i aprovar-se projectes d’obres ordinàries que no tinguin per
objecte executar íntegrament el conjunt de determinacions del planejament urbanístic.
2. Els projectes d’urbanització hauran d’ajustar-se a les disposicions legals vigents i en
particular hauran de complir els plecs generals de condicions tècniques que siguin
aprovats amb caràcter general pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques,
així com els criteris que aquests continguin.
3. També hauran de complir les condicions fixades específicament per aquest Pla General
per a cada tipus de sòl, així com garantir la supressió de barreres arquitectòniques per
tal de facilitar el lliure trànsit dels minusvàlids, tenint cura especialment de les
amplades, pendents, i desnivells dels vials i espais lliures d’ús públic així com la
col·locació desordenada o imprudent d’obstacles en els passos de vianants que
impliquin molèsties o perills per als vianants i en particular per als invidents.
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4.
I.III.3. Execució del planejament en sòl urbà
1. D’acord amb l’art. 117 de la L.S., l’execució de les determinacions del planejament en
sòl urbà, es durà a terme per polígons o unitats d’actuació, llevat dels casos d’execució
directa dels sistemes generals o d’algun dels seus elements o bé de realitzar actuacions
aïllades.
2. Aquest Pla General de conformitat amb el previst en l’art. 16 de la Llei 3/84 del
Parlament de Catalunya, delimita expressament vàries unitats d’actuació amb la finalitat
d’obtenir la cessió gratuïta i obligatòria dels espais assenyalats, així com de distribuir
justament els beneficis i les càrregues urbanístiques.
3. En qualsevol moment, i tal com preveuen els arts. 117 i 118 de la L.S. i 38 del R. de
Gestió, es podran delimitar nous polígons o unitats d’actuació o modificar els ja fixats,
inclòs els continguts en aquest Pla General. En aquesta darrer cas no desapareixeran els
efectes indicats en el punt anterior si la modificació es limita a subdividir la unitat
d’actuació, no és causa de lesió a tercers i no es dificulta l’execució del planejament.
No es considerarà modificació dels polígons o unitats d’actuació assenyalats, l’agrupació
de varis en un de sol, sempre que es faci a petició de tots els propietaris inclosos i no es
dificulti l’execució del planejament. En aquests casos caldrà però que l’Ajuntament
prengui l’oportú acord d’agrupació.
4. L’aprovació de la delimitació dels polígons o unitats d’actuació o la pròpia aprovació del
Pla General pel que fa als que en ell es delimiten, suposarà l’inici automàtic dels
expedients de reparcel·lació segons el previst en els arts. 98 de la L.S. i 101 del R.G., si
bé caldrà donar-li individualitzadament la publicitat assenyalada en l’article 101.3 del
R.G. per a fer-la executiva.
5. Als efectes de mantenir la solidaritat de beneficis i càrregues ja assumits, el Pla General
també recull alguns polígons o unitats d’actuació fixats en el planejament anterior.
6. Quan no sigui possible delimitar polígons o unitats d’actuació o integrar la seva
realització en aquests, així com per l’adquisició dels sòls reservats pel planejament però
que no són de cessió obligatòria i gratuïta i també en els supòsits no contemplats en els
apartats 1 i 2 de l’art. 16 de la Llei 3/84 del Parlament de Catalunya, s’actuarà pel
sistema d’expropiació.
7. L’apreuament de l’expropiació pot, si és convenient, ésser rescabalat en la part que
s’estimi d’interès directe, segons el que disposa l’art. 145 de la L.S. per contribucions
especials, havent estat delimitat prèviament l’àmbit urbà beneficiari de la millora.
Aquesta delimitació prèvia, a manca de regulació reglamentària es farà en el mateix Pla
o en el Projecte d’Urbanització o d’Obres, segons el cas, o de forma separada segons el
procediment establert en el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals o per les
delimitacions poligonals.
8. D’acord amb el previst en l’art. 155 del R.G. i subjectant-se a les seves prescripcions
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serà possible modificar els sistemes d’actuació fixats anteriorment.
I.III.4. Precisió de límits en les unitats d’actuació fixades en el Pla General
En el moment en què d’acord amb el previst en l’art. 101.3 del R.G. s’iniciïn els expedients
de reparcel·lació de les unitats d’actuació fixades en el Pla General, es podran reajustar els
seus límits atenent a les preexistències físiques conseqüència d’anteriors actuacions
urbanístiques i sota el criteri de permetre la total urbanització dels terrenys inclosos en la
unitat d’actuació de tal manera que els terrenys edificables segons el planejament assoleixin
la condició de solar i puguin posar-se en funcionament els terrenys considerats de reserva o
cessió obligatòria.
I.III.5. Execució del planejament en Sòl Urbanitzable
1. L’execució de les determinacions del planejament en el sòl urbanitzable, d’acord amb
l’art. 17 de la L.S. es durà a terme mitjançant la prèvia delimitació directa dels sistemes
generals o d’alguns dels seus elements.
2. Els sistemes generals inclosos en alguns dels sectors de planejament seran de cessió
gratuïta i obligatòria de conformitat a l’art. 18 de la Llei 3/84 del Parlament de
Catalunya quan se’ls atorgui l’aprofitament mitjà del propi sector.
3. En tot cas serà possible obtenir-los directament per mitjà del sistema expropiatori, en
quin supòsit es podrà aplicar el previst en el punt 7è de l’art. I.III.3. no s’incrementarà
l’aprofitament urbanístic de les zones del sector i tampoc es sumarà la seva superfície a
la del sector a efectes de determinar les reserves mínimes per a dotacions exigida a l’art.
17 de la Llei 3/1984 al·ludida.
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CAPÍTOL IV
RÈGIM DEL SÒL
I.IV.1. Classificació del Sòl en tipus segons el règim jurídic
1. Aquest Pla General, de conformitat amb el previst en els arts. 12, 77, 78, 79 i 90 de la
L.S. i els arts. 15, 19 i 20 del R. de P. classifica el territori del Terme Municipal en sòl
urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable.
2. En la documentació gràfica del Pla General es reflecteixen les delimitacions d’aquests
tipus de sòls.
3. El sòl urbanitzable es convertirà en urbà per mitjà dels procediments establerts en
l’ordenament urbanístic, essent necessària l’aprovació definitiva del planejament
parcial, l’execució de les obres d’urbanització i el compliment de les obligacions
urbanístiques que pertoquin als propietaris del sector.
4. El sòl no urbanitzable quedarà al marge dels processos d’urbanització i edificació
propis dels nuclis urbans en tant no sigui revisat o modificat el planejament vigent i
s’inclogui en un altre tipus de sòl.
5. Al realitzar la revisió quadriennal del programa d’actuació urbanística, l’Ajuntament
recollirà les variacions en les classificacions del sòl que s’hagin produït per l’execució
del planejament durant el període considerat
I.IV.2. Determinació i regulació de l’estructura general i orgànica del territori
1. Aquest Pla General i els Plans Parcials i Especials que el desenvolupin, assigna o
hauran d’assignar sòls per als sistemes següents:
Sistema d’equipaments comunitaris
Sistema hidrogràfic
Sistema ferroviari
Sistema de serveis tècnics
Sistema viari
Sistema d’espais lliures

(clau 1)
(clau 2)
(clau 3)
(clau 4)
(clau 5)
(clau 6)

2. La consideració de sistema comporta automàticament la declaració d’utilitat pública de
les obres i la necessitat d’ocupació dels terrenys i edificis corresponents d’acord amb
les previsions del planejament tant pel que fa al sistema i terminis per a la seva obtenció
com pel que fa a l’afectació per l’ús específic assenyalat.
I.IV.3. Determinació sobre qualificació urbanística i divisió del sòl en zones
1. En el sòl urbà el Pla General precisa l’ordenació i configuració física detallada de les
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diferents zones que resulten de les qualificacions urbanístiques dels terrenys.
Les zones d’aprofitament privat en què s’ha dividit el sòl urbà són les següents:
Nucli històric
Eixample intensiu
Eixample semi-intensiu
Ordenació volumètrica específica
Desenvolupaments semi-intensius unitaris
Edificació aïllada
Zones de millora urbana
Zones industrials
Zones complementàries
Zones hoteleres

(clau 11)
(clau 12)
(clau 13)
(clau 14)
(clau 15)
(clau 16)
(clau 17)
(clau 18)
(clau 19)
(clau 20)

2. En el sòl urbanitzable programat el Pla General determina els sectors a desenvolupar
mitjançant Plans Parcials o almenys els criteris per a la seva delimitació i els elements
fonamentals de l’estructura urbana. Estableix també la regulació genèrica dels diferents
usos globals admesos i dels seus nivells d’intensitat.
Els sectors del sòl urbanitzable programat s’han classificat segons la seva intensitat d’ús
i situació real en els grups següents:
Sectors d’ordenació segons Plans
Parcials anteriors
Sectors de desenvolupament urbà
intensiu
Sectors de desenvolupament urbà
semi-intensiu
Sectors de desenvolupament urbà
extensiu

(clau 21)
(clau 22)
(clau 23)
(clau 24)

En aquest tipus de sòl, l’ordenació urbanística detallada dels sòls destinats a sistemes i
zones serà la que resulti dels Plans Parcials o Especials que es promoguin en el seu
àmbit, si bé el Pla fixa en alguns casos de forma vinculant i altres de forma indicativa la
distribució d’algun d’aquests elements.
3. En el sòl urbanitzable no programat, el Pla General estableix els usos incompatibles i
admissibles en cada àrea, les característiques tècniques que han de reunir les actuacions,
expressant: característiques de les limitacions dels sectors, superfícies màximes i
mínimes de les actuacions, sistemes de dotacions, serveis i equipaments de cada
actuació, requisits per garantir la connexió als terrenys i xarxes de serveis a establir.
Segons l’ús dominant i la intensitat d’aquest ús s’han classificat les àrees de sòl
urbanitzable no programat en els grups següents:
Àrea de desenvolupament residencial
no programat de tipus intensiu
Àrea de desenvolupament residencial
no programat de tipus semi-intensiu

(clau 25)
(clau 26)
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Àrea de desenvolupament industrial
no programat

(clau 27)

4. En el sòl no urbanitzable el Pla General estableix una divisió en zones segons les seves
condicions naturals a efectes de definir diferents graus de protecció dins de les
limitacions d’ús establertes en els arts. 85 i 86 de la L.S.
Aquestes zones són les següents:
Zona agrícola
Zona agrícola protegida
Zona d’horts familiars
Zona forestal

(clau 31)
(clau 32)
(clau 33)
(clau 34)

I.IV.4. Parcel·lacions
1. En tot l’àmbit del sòl urbà, en tant no estigui suspesa la concessió de llicències de
parcel·lació serà possible la realització de parcel·lacions urbanístiques amb les
excepcions següents:
a) Tractar-se de parcel·lar aquelles parts de finques destinades a sistemes en el
planejament aprovat.
b) Situar-se dins una zona de Millora Urbana sense el corresponent Pla Especial en
vigor.
c) Incomplir les condicions fixades a l’art. 95 de la L.S.
2. Pel que respecta al sòl urbanitzable caldrà tenir aprovat i en vigor el corresponent Pla
Parcial a més de no trobar-se en els casos a) i c) de l’apartat anterior.
3. En el sòl no urbanitzable no serà possible realitzar parcel·lacions urbanístiques.
I.IV.5. Reparcel.lacions
1. L’Ajuntament, d’ofici o a instància de part, sempre que es donin les circumstàncies
legalment previstes, podrà iniciar expedients de reparcel·lació amb qualsevol dels
objectius següents:
a) Distribuir justament els beneficis i càrregues de l’ordenació urbanística.
b) Regularitzar la configuració de les finques.
c) Situar l’aprofitament en zones que d’acord amb el planejament siguin aptes per
l’edificació.
2. Segons la legislació vigent, l’inici d’un expedient de reparcel·lació comportarà, sense
necessitat de declaració expressa, la suspensió de l’atorgament de llicències de
parcel·lació i edificació en l’àmbit del polígon o unitat d’actuació delimitada fins que
sigui ferm en via administrativa l’acord d’aprovació de la reparcel·lació.
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CAPÍTOL V
INTERVENCIÓ EN L’ÚS DEL SÒL I EN L’EDIFICACIÓ
I.V.1. Actes subjectes a llicència municipal
Sens perjudici del que disposa l’art. 178 de la L.S., l’art. 1 del Reglament de Disciplina
Urbanística i l’art. 21 del R. de Serveis de les Corporacions Locals i a reserva d’altres
autoritzacions que procedissin en raó de la legislació específica d’aplicació, estaran
subjectes a prèvia llicència municipal els actes següents:
1. La construcció d’edificacions o d’instal·lacions de tota classe de nova planta, incloses
les instal·lacions d’activitats.
2. L’ampliació d’edificis o d’instal·lacions de tota classe existents incloses les
instal·lacions d’activitats.
3. La modificació o reforma que afectin l’estructura dels edificis o les instal·lacions de tota
classe existents incloses les instal·lacions d’activitats.
4. La modificació de l’aspecte exterior dels edificis o de les instal·lacions de tota classe
existents incloses les instal·lacions d’activitats.
5. Les obres que modifiquin la disposició interior dels edificis sigui quin sigui el seu ús.
6. Les obres i els usos que hagin de realitzar-se amb el caràcter provisional a què fa
referència l’apartat 2 de l’art. 58 de la L.S.
7. Les obres d’instal·lacions de serveis públics.
8. Les parcel·lacions urbanístiques.
9. Els moviments de terra tals com desmunts, aplanaments, excavacions i terraplenades,
excepció feta que els susdits actes estiguin detallats i programats com a obra a executar
en un projecte d’urbanització o d’edificació aprovat o autoritzat.
10. La primera utilització o ocupació dels edificis i instal·lacions en general.
11. L’ús del vol sobre les edificacions i instal·lacions de tota classe existents.
12. La modificació de l’ús dels edificis i de les instal·lacions d’activitats.
13. L’enderroc de les construccions, excepció feta dels casos declarats de ruïna imminent.
14. Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcaments, activitats industrials,
mercantils o professionals, serveis públics o qualsevol altre ús al qual es destini el
subsòl.
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15. El tallat d’arbres integrats en massa arbòria o situats dins les zones de protecció
forestal.
16. La col·locació de cartells de publicitat visibles des de la via pública.
17. Qualsevol activitat extractiva (pedreres, mineres, àrids, etc.).
18. Construcció, obertura, aprofundiment, modificació o reforma de pous i captacions
d’aigua.
19. En general tots els actes que assenyalin els Plans Parcials i Especials d’aplicació.
Igualment estaran subjectes a prèvia llicència municipal els actes d’edificació, d’ús del
sòl o del subsòl que es realitzin en terrenys de domini públic.
I.V.2. Procediment per a la sol·licitud i atorgament de llicències
1. El procediment per la sol·licitud de llicències i el seu atorgament serà l’establert en la
legislació de Règim Local. En cap cas s’entendran adquirides per silenci administratiu
facultats en contra de les prescripcions de la Llei del Sòl, del Pla General i dels Plans
que el desenvolupin.
2. En qualsevol cas tota sol·licitud es farà a l’Ajuntament, en instància normalitzada i el
número d’exemplars dels documents tècnics o del projecte que calguin per seguir la
tramitació administrativa.
Tota sol·licitud en Sòl Urbà anirà acompanyada sempre d’un plànol de situació de
l’obra o instal·lació a realitzar, grafiat sobre el plànol d’alineacions i rasants del Pla
General o estudis de detall que les fixin, al qual efecte l’Ajuntament facilitarà aquests
documents al públic.
Les sol·licituds en Sòl Urbanitzable s’acompanyaran igualment d’un plànol de situació
grafiat sobre el plànol d’alineacions i rasants del Pla Parcial o bé dels estudis de detall
que les estableixin.
En les sol·licituds sobre sol urbanitzable no programat en tant no s’hagi elaborat el
corresponent Pla Parcial i sobre el Sòl No Urbanitzable, la situació es reflectirà sobre el
plànol “d’ordenació d’usos globals” i a més a més sobre el plànol cadastral.
3. L’Ajuntament, vistos els informes tècnics preceptius, concedirà o bé denegarà la
llicència, justificant en aquest segon cas la seva resolució. Si l’expedient presentat fos
incomplet o s’advertissin deficiències esmenables, es concedirà un termini prudencial
per completar o rectificar l’expedient. Aquest termini en cap cas serà superior a 15 dies
hàbils, transcorreguts els quals i en el cas de no haver-se aportat la documentació
sol·licitada es podrà acordar la denegació sense més tràmit, sens perjudici del dret del
peticionari de demanar després novament la llicència municipal en la substanciació de
la qual es convalidarien els tràmits útils realitzats anteriorment.
Les sol·licituds amb deficiències no esmenables seran denegades per l’Ajuntament.
4. S’entendrà per deficiència no esmenable, aquella que obligui a introduir modificacions
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substancials en el projecte o documentació tècnica presentada i en tot cas les que es
trobin en els supòsits següents:
a)
b)
c)
d)

Error en la zonificació on s’emplaçaria l’obra o instal·lació sol·licitada.
Incompliment dels usos admesos en la zona d’emplaçament.
Superació de l’edificabilitat total tant si és en superfície de plantes com en volum.
Sobrepassar el nombre de plantes edificables o en més del 5% l’alçada o la
profunditat edificable.
e) Situar l’edificació total o parcialment sobre zones verdes, vials o equipaments
previstos al planejament.
f) Incomplir les exigències sobre reserva de places d’aparcament quan no sigui possible
adaptar el projecte sense modificar l’estructura de l’edifici.
5. Les llicències es donaran sempre acompanyades d’una còpia segellada per l’Ajuntament
del projecte o documentació tècnica que romandrà a l’obra a disposició dels funcionaris
municipals.
I.V.3. Procediment especial en raó de la protecció del Patrimoni Històric-Artístic
1. Les sol·licituds d’obres o instal·lacions a realitzar en les àrees assenyalades o que en el
futur s’assenyalin com de protecció de l’entorn dels edificis declarats monuments
artístics i sempre que comportin una modificació visual o externa dels elements
existents, necessitaran l’informe favorable de la Comissió del Patrimoni Històric-Artístic
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en forma prèvia a la
concessió de llicència municipal.
2. Aquest informe també serà necessari en forma prèvia a la concessió de cap llicència de
canvi d’ús, reforma, ampliació o enderrocament dels edificis inclosos en el Catàleg.
I.V.4. Llicències d’obres menors 1
1. Per a la tramitació d’un expedient de llicència d’obres, serà necessària la presentació de
projecte redactat per tècnic competent i visat d’acord amb la normativa aplicable en
cada cas. En qualsevol cas requeriran de projecte tècnic i direcció facultativa les
següents actuacions en edificacions:
−

Obres d’edificació de nova construcció, excepte les d’escassa entitat constructiva
i senzillesa tècnica que no tinguin caràcter residencial, industrial ni públic i es
desenvolupin en una sola planta. No es consideraran d’escassa entitat i, en
conseqüència, requeriran de projecte tècnic les següents actuacions:
a) Edificacions aïllades auxiliars a l’habitatge de superfície igual o superior a 5
m2.
b) Edificis aïllats destinats a altres usos de superfície igual o superior a 5 m2.
c) Coberts o altres construccions lleugeres de superfície igual o superior a 5 m2.
d) Construcció de murs de contenció: alçada igual o superior a 1,50 m.
e) Construcció de piscines: superfície igual o superior a 30 m2 i/o fondària igual
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o superior a 1,50 m.
−
−
−

−
−

Enderrocs amb volum construït igual o superior a 25 m3.
Moviment de terres: amb volum igual o superior a 100 m3 i/o modificació de la
rasant d’una altura igual o superior a 60 cm.
Les següent obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació de
construccions:
a) Intervencions totals
b) Intervencions parcials que:
− Produeixin una variació essencial de la composició general exterior.
− Produeixin una variació essencial en la volumetria.
− Produeixin una alteració de la superfície construïda, o alterin el nombre
d’habitatges i locals.
− Modificació o canvi de distribucions interiors quan afectin una superfície
d’envans igual o superior a 30 m2 o afecti les condicions d’habitabilitat en
habitatge, i igual o superior a 60 m2 en altre ús. En cas que la modificació
de les divisòries de l’habitatge consisteixi en només la supressió d’un envà
que separi dormitoris o dormitori i menjador, no caldrà aportar projecte
visat ni full d’assumeix de direcció visada, i s’haurà d’aportar croquis
acotat o a escala indicant nom i superfície de cada sala (habitacions, cuina,
bany, menjador, etc.) i gruix d’envà a enderrocar.
− Modifiquin substancialment les instal·lacions o els serveis comuns.
− Produeixin una variació essencial del conjunt del sistema estructural,
afectant a fonaments o elements estructurals.
− Suposin un canvi dels usos característics de l’edifici, local o habitatge.
− Afectin a béns catalogats o especialment protegits.
Instal·lació de grues-torre, ascensors, sínies i altres aparells elevadors de tracció
mecànica per a la construcció o de naturalesa similar.
Aquelles altres que la normativa aplicable requereixi la redacció de projecte
tècnic visat.

2. Per a la tramitació dels expedients de concessió de llicència d’obres de la resta d’obres
no definides a l’anterior apartat, no serà necessària la redacció prèvia de projecte tècnic
ni direcció facultativa de l’obra. En qualsevol cas, no requeriran la presentació de
projecte tècnic les següents actuacions:
− Substitució i recolzament d’elements puntuals estructurals secundaris dins d’un
sostre.
− La formació de cambres de bany per envans i la modificació d’obertures interiors
que no afectin a les parets de càrrega.
− El canvi, reforma o reparació de canals d’aigua en façana.
− L’arrebossat i pintat de parets o elements de façana.
− La formació o reforma de sòcols de façana o aplacats d’alçada no superior a 4
metres.
− La instal·lació de portes, finestres, persianes o reixes en obertures de façana.
− La construcció o reforma d’aparadors.
− La instal·lació d’anuncis, rètols o banderoles en façanes.
− La instal·lació o reforma d’elements de remat de l’obra en façana com trenca17

−

aigües, bancals i margepeus.
La instal·lació de bastides i altres medis auxiliars com ara ponts penjats o
escaladors. Quan la seva alçada sigui igual o superior a 3 metres o ocupin una
superfície igual o superior a 25 m2, serà necessària la presentació d’un certificat
del responsable o propietari de la bastida que acrediti els següents extrems:
a) Que s’ajusta a la normativa sobre seguretat i salut i es compleix amb la
normativa laboral de la construcció.
b) Que es disposa de pòlissa de responsabilitat civil.
c) Que s’acredita el correcte muntatge i bon funcionament de la bastida durant
l’estada a l’obra.

Per a la tramitació dels expedients s’haurà de presentar com a mínim la següent
documentació:
− Promotor, constructor i propietari de les obres.
− Descripció detallada de les mateixes. Si tenen certa complexitat, s’haurà de
presentar una breu memòria descriptiva i constructiva de les obres a realitzar.
− Emplaçament exacte, acompanyat de plànol d’ubicació. Aquest es pot substituir
per identificació cadastral, aportant còpia liquidació IBI, o referència cadastral.
− Si és necessari per a una major comprensió i identificació de les obres, les
sol·licituds aniran acompanyades de la necessària documentació gràfica (plànols a
escala o croquis acotats). Aquesta s’haurà de presentar amb correcció de dibuix,
exactitud i presentació (a la mida DIN A4).
− Declaració sobre els residus generats per l’obra.
− Documentació que segons el cas sigui necessària d’acord amb la normativa
aplicable.
− Pressupost justificat de les obres.
Aquesta documentació es podrà adaptar per cada tipus d’obra, mitjançant la confecció de
fitxes individualitzades, per tal de facilitar la informació als ciutadans.
3. Sempre requeriran presentació de projecte tècnic visat aquelles obres que afectin
immobles del patrimoni històric artístic o es trobin sotmesos a especial protecció.
4. S’aplicarà el règim de comunicació prèvia en els supòsits expressament previstos a
l’oportuna ordenança específica.
I.V.5. Normes específiques per a les llicències de parcel·lació
1. Les sol·licituds de llicència de parcel·lació, a més dels requisits exigibles per altres
normatives urbanístiques i de procediment administratiu (molt en particular les
detallades en l’art. 13 de la Llei 9/81 del Parlament de Catalunya i els arts. 28 i 29 del
Decret 308/82 de la Generalitat) s’acompanyaran dels documents següents:
a) Memòria descriptiva i justificativa en raó del planejament aplicable i definint
registralment la finca o finques a parcel·lar i les parcel·les resultants amb expressió
de la seva superfície, dimensions de façana, emplaçament i condicions
d’edificabilitat a efectes dels quals s’hauran definit prèviament, si és el cas, les
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superfícies construïdes existents i les seves àrees afectes en raó de la normativa
sobre esgotament de l’edificabilitat, separacions reglades a límits i ocupació de
parcel·la.
b) Plànol de situació de les finques a escala no inferior a 1:2000.
c) Plànol de parcel·lació a escala mínima 1:500 en què hi figurin almenys:
− límits de la finca.
− edificacions existents.
− alineacions oficials dels carrers i dels equipaments i dotacions públiques
confrontants.
− línies d’edificació i d’alineacions interiors assenyalades en el planejament.
− parcel·lació demanada diferenciant parcel·les divisibles i indivisibles.
− superfícies de les parcel·les resultants i dimensions perimetrals.
− emplaçament de zones verdes, d’espais lliures, d’equipaments, de serveis i del
sòl corresponent al 10 % de l’aprofitament mig del sector o dels polígons
d’actuació del Pla, si s’escau.
2. Quan alguns dels punts indicats anteriorment constés en els documents de planejament
aprovats definitivament, el punt es podrà complimentar aportant certificació de l’òrgan
competent que així ho acrediti
I.V.6. Normes específiques per a les llicències de modificació d’ús
1. Es distingeixen dos casos:
a) Si no és necessari realitzar obres de reforma o ampliació de l’edificació.
b) Si és necessari fer-les.
2. En el cas a), caldrà acompanyar els documents següents:
a) Memòria descriptiva i justificativa del nou ús indicant si està autoritzat pel
planejament vigent. Si es tracta d’un ús industrial caldrà definir també la seva
categoria i situació atenent a les presents Normes.
b) Plànol d’emplaçament a escala mínima 1:1000 indicant les alineacions, i les línies
d’edificació i de profunditat oficials.
c) Plànols de plantes distribuïdes, de façanes i de secció necessaris per la seva definició
completa.
d) Si es tracta d’un ús de caràcter públic, activitat industrial o de habitatge, caldrà
aportar a més una certificació expedida per facultatiu competent acreditant que
l’edifici és apte per al nou ús conforme a la normativa aplicable en funció d’aquest i
en especial respecte a les condicions d’estabilitat, aïllament tèrmic i acústic, normes
sobre prevenció d’incendis i d’higiene.
3. En el cas b) si les obres a realitzar són de tipus menors, es presentaran tots els documents
exigits en el cas a) i a més els necessaris per definir les obres tal com fixa l’art. I.V.4. Si
les obres són majors caldrà presentar els documents següents:
a) Projecte tècnic d’obres complert.
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b) Memòria descriptiva i justificativa del nou ús conforme al punt a) de l’apartat 2.,
indicant també el compliment de la normativa aplicable al nou ús i en especial les
normes d’aïllament tèrmic i acústic, les de prevenció d’incendis i les d’higiene.
4. En tot cas i sempre que es tracti d’activitats subjectes al Reglament d’Activitats
Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses o al Reglament d’Espectables Públics i
Activitats Recreatives es presentaran també els documents que en ells es demanen.
I.V.7. Normes específiques per a les llicències d’urbanització
1. Amb la sol·licitud de llicència d’obres d’urbanització s’acompanyarà projecte
d’urbanització amb els documents relacionats a l’art. 69 de R. de P.
2. Els projectes d’urbanització s’adequaran als criteris i normes tècniques legalment
vigents i en especial al Decret 100/1.984 de la Generalitat de Catalunya sobre supressió
de barreres arquitectòniques (D.O.G. 18/4/84), així com a les especificacions següents
que tenen caràcter de mínims exigibles:
a) Normes generals
−

−
−

En les noves urbanitzacions corresponents a polígons o unitats d’actuació pendents
d’execució d’obres generals, tant si són del sòl urbà com de l’urbanitzable, les
conduccions d’aigua, desguàs, electre, enllumenat públic i telèfon seran subterrànies i
es farà previsió expressa de tots aquests serveis.
Tota nova línia o tota perllongació de línies elèctriques existents dins el sòl urbà o el
sòl urbanitzable serà subterrània.
S’exceptuen d’aquestes normes, les instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les de
telèfons dins la zona industrial del Polígon Industrial que podran ser aèries sempre
que no es creïn zones de servitud addicional a les previstes en el planejament parcial i
es prenguin les mesures convenients per no entorpir la circulació vial amb els seus
elements de suport.

b) Servei d’aigua potable
−
−
−

−
−

Es complimentarà l’ordenança municipal del Servei d’Aigua.
Es garantirà un cabal mínim de 250 l/habitant/dia calculats sobre la població
màxima prevista en zones residencials o 1,5 l/seg/ha en industrials.
Es col·locaran hidrants contra incendis de tipus 100 mm i ràcord Barcelona a
separació inferior a 200 m mesurada per espais públics i garantint, sota la hipòtesi
de funcionament de dos qualssevol de contigus, un cabdal mínim de 1.000 l/min.
en cada un d’ells, durant 2 hores amb una pressió mínima de 10 m. c.d.a.
En els nuclis de població inferiors a 5.000 habitants els hidrants seran del tipus 80
mm i ràcord Barcelona i els cabals unitaris de 500 l/min.
Si la connexió directa a la xarxa pública principal, no garanteix els mínims de
pressió i cabal enunciats anteriorment, en un polígon d’actuació determinat,
caldrà adoptar d’entre els següents, les mesures que resultin pertinents al cas, tals
com: noves captacions o ampliació de les existents, construcció de dipòsits
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−

−

−

c)
−

−
−
−

−

−

reguladors amb capacitat mínima de reserva per un dia de consum, equips de
bombeig, ...
Es col·locaran boques de rec de 45 mm i ràcord Barcelona en els espais lliures
públics (jardins, places, parcs urbans, ...) a raó d’una per cada 1.500 m2 de
superfície i també en els carrers arbrats. Aquestes boques es disposaran a
separació màxima de 50 m.
Els espais públics enjardinats, hauran de tenir incorporats uns sistemes de rec, que
permetin a baix cost de manteniment, ésser regats adequadament i en el temps
oportú (aspersió, goteig, ...).
Es materials de la xarxa seran de tipus i dimensions tals que d’acord amb
l’ordenança del Servei d’Aigües garanteixin els cabdals i pressions necessaris en
els punts de consum.
El disseny de la xarxa es farà sota el model d’anella tancada, admetent per les
branques secundàries el sistema lineal. A l’inici d’aquestes branques es
col·locaran vàlvules de retenció sempre que presentin punts de major cota sobre el
punt de la derivació.
Tota derivació portarà també la seva clau de pas, podent-se situar altres claus
intermèdies a criteri del projectista i dins una mateixa branca.
Si la xarxa presenta desnivells importants en algun punt del traçat, es disposaran
sistemes de purga d’aire.
Es col·locarà una arqueta de registre a cada punt de connexió de subministre.
En les noves urbanitzacions d’iniciativa privada i en aquelles àrees en què el
planejament disposi la constitució d’entitats de conservació es col·locaran
comptadors generals de consum i claus de pas en una arqueta de registre de fàcil
accessibilitat en el punt de derivació de la xarxa general pública.
Servei de sanejament i depuració

En principi es podrà projectar tant el sistema unitari com el separatiu però caldrà
justificar degudament l’elecció i en qualsevol cas contemplar i comprometre’s a
adaptar les instal·lacions ja existents que siguin afectades per la nova urbanització.
Es col·locaran pous de registre en els punts d’encreuament de col·lectors, de canvi de
direcció o de pendent superior a un 2% i com a màxim a 50 m de separació entre sí.
En les capçaleres de les conduccions es col·locaran cambres de descàrrega per a la
seva neteja.
Per la recollida de les aigües pluvials es col·locaran embornals separats un màxim de
50 m i amb una superfície de recollida no superior a 600 m2. Seran de tipus sifònic en
xarxes de sistema unitari. Les seves escomeses a la xarxa general es faran amb pous
registrables.
La velocitat dels líquids en circulació estarà compresa entre 0,5 i 3 m/seg. i per
aconseguir-ho el projectista combinarà sota la seva responsabilitat, el pendent, la
secció, la forma del col·lector, els pous de ressalt i els altres factors que puguin
influir-hi.
Els materials i formats normalitzats pels elements constructius podran ser establerts o
modificats per Ordenança Municipal.
En tant no es promulgui aquesta i en concret respecte als materials, s’utilitzaran els
següents:
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Canonades: formigó
Pous i embornals: l’obra serà de totxo massís lluït interiorment, formigó “in situ”
o formigó prefabricat, el cercle i la tapa de ferro colat. En els pous es disposaran
“patas” de ferro per accedir al seu interior.
- Les normes que hauran de complir els efluents de les depuradores que s’aboquin a llit
o jaç públic dependran de la classificació d’aquest segons la Comissaria d’Aigües de
la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental.
−
−

d)

Xarxa de subministre elèctric
−

−

e)

El dimensionat es farà d’acord amb els consums previsibles i amb els graus
d’electrificació fixats pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. En cap cas es
baixarà d’una potència inferior a 1.000 W per habitant, suposant a aquests efectes
una relació de 4 habitants per habitatge.
En les ampliacions de línies aèries ja existents tant en el sòl urbà com en
l’urbanitzable i sempre que es tractin d’àrees amb tipologia d’edificació alineada
a vial, es substituiran aquestes línies per altres d’enterrades o bé grapades
directament a les façanes.
Xarxa d’enllumenat públic

−
−

−

Accionament per interruptor horari o fotoelèctric i també amb dispositiu manual.
Es disposaran almenys dos circuits independents per tota i mitja nit, si bé també
s’admetrà un sistema de reducció automàtica del flux que compti amb suficients
garanties de funcionament i manteniment.
El nivell d’il·luminació mitjà estarà d’acord amb la importància i característiques de
la via pública en qüestió, segons les següents dades mínimes:
Passos de vianants: 5 lux i 0,3 de coeficient d’uniformitat.
Carrers en general: 7,5 lux i 0,4 de coeficient d’uniformitat.
Carrers comercials i places:10 lux i 0,4 de coeficient d’uniformitat.
Carrers de zones industrials: 5 lux i 0,3 de coeficient d’uniformitat.

−

−

Per motius d’uniformitat i economia, l’Ajuntament podrà dictar normes tècniques per
simple acord del Plenari, fixant tipus de lluminàries, de làmpades, de columnes i de
suports que caldrà adoptar obligatòriament en els projectes d’urbanització.
Quan les columnes de les lluminàries es col·loquin en les voreres, es deixaran a un
mínim de 15 cm de l’aresta exterior de la vorada.

f) Xarxa Telefònica
−

Serà obligatòria la conversió en subterrànies de les línies telefòniques en aquells
carrers en què s’hagin construït canalitzacions enterrades adients.
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−

g)

Les característiques de les instal·lacions s’adequaran a les normes establertes per la
CTNE.
Pavimentació de vials

−
−

−

−

−

−

Les característiques dels paviments estaran relacionades amb el tipus de tràfic previst
i les característiques del terreny i de l’entorn urbanístic.
Els paviments hauran d’assegurar la seva impermeabilitat, durabilitat i regularitat, no
admetent-se en zones de primera residència els de caràcter disgregable i polsosos tals
com els de simples recs asfàltics.
Les voreres aniran rematades per vorades de formigó o de pedra, es pavimentaran
amb materials antilliscants i s’elevaran entre 8 i 12 cm sobre el nivell de la calçada,
amb les excepcions necessàries per passos de minusvàlids i guals d’accés de vehicles.
Els punts de traspàs dels vials i els de canvi sobtat de la direcció de les voreres,
s’indicaran als minusvàlids invidents per mitjà d’un paviment rugós clarament
diferenciable al tacte de l’ordinari, segons models ja habituals i normalitzats.
Els pendents transversals dels carrers i de les voreres, excepte en els punts
d’entroncament amb vials de pendent longitudinal acusat, no superaran
respectivament el 3 i el 2%.
Els projectes d’urbanització inclouran tot tipus de senyalització indicativa i
obligatòria utilitzant els senyals previstos pel Codi de la Circulació, les normatives de
la Generalitat en els casos d’indicació i les de l’Ajuntament en la nomenclatura de
vials. Contemplarà també, la regulació i la indicació dels accessos a la urbanització, si
s’escau.
Si per regular el tràfic cal disposar semàfors s’inclouran també aquests i els passos de
vianants es dotaran de senyals acústics per facilitar la mobilitat del invidents.

h) Enjardinaments
−

−
−

−

En les noves urbanitzacions corresponents a polígons o unitats d’actuació pendents
d’execució d’obres generals, tant si són de sòl urbà com de l’urbanitzable, s’exigirà
l’enjardinament dels espais lliures, així com la plantació d’arbrat en els carrers.
Solament s’exceptuaran d’aquesta obligació aquells carrers aprovats junt o amb
anterioritat al present Pla General i que per les seves dimensions i característiques del
tràfic previsible, es justifiqui degudament la impossibilitat de la seva plantació.
També s’exceptuaran, els carrers interiors a les zones industrials i que no siguin
d’accés obligat als espais lliures destinats a parcs i jardins.
Les espècies vegetals escollides seran apropiades al clima i terrenys de la nostra zona.
Es tindrà cura especialment de no perjudicar les instal·lacions enterrades dels serveis
públics així com els paviments dels carrers i places, pel que en la seva proximitat
caldrà escollir les espècies que tinguin un tipus d’arrel menys extensiva i punyent.
Per motius d’uniformitat, d’estètica i de facilitat de manteniment, l’Ajuntament podrà
aprovar amb caràcter general una taula d’espècies vegetals d’entre les que s’hauran
d’escollir les que s’utilitzin en un determinat projecte d’urbanització.

i) Mobiliari urbà
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−

−

−

−

−

−

−

−

Els projectes d’urbanització preveuran els elements a instal·lar en els carrers i espais
públics per atendre a les necessitats dels usuaris i requeriments propis d’aquests
espais tals com papereres, tanques de publicitat oficial, cabines telefòniques, jocs
infantils, bancs, elements ornamentals,...
Aquests elements seran sempre harmònics en la seva forma, col·locació i aspecte,
amb l’entorn on es situïn i de materials resistents a la intempèrie. No s’acceptaran
els colors estridents ni els acabats metal·litzats o brillants. Els projectes indicaran els
tipus de materials i colors d’aquests elements.
Es col·locaran de forma que no dificultin en cas d’emergència, el pas d’ambulàncies
o de vehicles de bombers. A la vegada no suposaran un perill pels peatons ni en
particular pels minusvàlids i pels invidents.
Les papereres es distribuiran equilibradament pels espais lliures públics i carrers, de
tal manera que en les places i jardins se’n col·locarà com a mínim una per cada
1.000 m2 de superfície i en els carrers de zones residencials una cada 100 m de
longitud.
En les zones residencials es disposarà una tanca de publicitat en l’espai que resulti
més gran d’entre els dos següents:
1) l’ocupat per cada 100 habitants o
2) cada 5 ha.
En les zones residencials es reservaran espais per cabines telefòniques i es
preveuran les oportunes canalitzacions pel pas de les línies corresponents. Les
cabines es situaran de tal manera que la distància mesurada per les vies públiques
entre els edificis i el seu emplaçament no sigui mai superior a 250 m.
Els jocs infantils es disposaran en proporció a la població que previsiblement els
utilitzarà o a l’espai de què es disposi. Oferiran sempre les màximes garanties de
seguretat tant en si mateixos com en la seva col·locació i relació entre ells.
Almenys el 50% dels jocs a instal·lar estaran construïts amb elements bàsicament
naturals (fusta, pedra, sorra,...).
En tots els jardins, places i parcs urbans es col·locaran bancs o pedrissos per a seure,
de tal manera que es disposi almenys d’una plaça per cada 40 m2 de superfície de
l’espai.
En grans parcs urbans de caràcter general no regirà aquesta condició.

3. Les urbanitzacions d’iniciativa particular tant en sòl urbà com urbanitzable, hauran de
prestar una garantia per valor del 12% del cost de les obres a realitzar, que l’Ajuntament
podrà cancel·lar parcialment conforme es vagin completant els serveis i que en
qualsevol cas es cancel·larà definitivament amb la recepció oficial de les obres
d’urbanització.
I.V.8. Condicions de solar i llicències condicionades
1. Per tal que una parcel·la obtingui la condició de solar i pugui per tant ser edificada,
caldrà que tingui accés rodat, subministre d’aigua potable de la xarxa pública o general,
subministre d’energia elèctrica, enllumenat públic, encintat de voreres, formigonat de la
base de les voreres (a falta solament del paviment superficial de remat) i assenyalades les
alineacions i rasants oficials.
En els terrenys de la zona industrial del Polígon Industrial per obtenir la condició de
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solar caldrà complir les condicions expressades exceptuant però el formigonat de la base
de les voreres.
2. Acomplint les condicions fixades en l’art. 40 o 41 del R.G. segons el cas, l’Ajuntament
podrà concedir permisos d’obres en parcel·les que no tinguin la condició de solar, si bé
sempre caldrà també que prèviament s’hagi aprovat definitivament el corresponent
projecte d’obres d’urbanització que l’afecti.
3. També es podran concedir llicències per construccions destinades a finalitats industrials
en les zones permeses sense tenir les parcel·les condicions de solar, quan la seguretat,
salubritat i no contaminació quedessin suficientment ateses i el propietari assumís les
obligacions establertes en els articles 46.2 del R.G. i 83,3 paràgraf 1 de la L.S.,
mitjançant inscripció en el Registre de la Propietat.
I.V.9. Regularització i dimensions mínimes dels solars
1. Per a cada zona i a vegades per cada tipus d’edificació, s’estableixen unes dimensions
mínimes dels solars tant en longituds de façana, com en fons i superfície que en cas de
no respectar-se determinaran la seva no-edificabilitat.
2. Excepte en aquells casos en què per l’angle que formin els carrers contigus no sigui
factible complir els següents mínims, es qualificaran com a no edificables els solars que
en zones d’edificació contínua tinguin un angle format per les línies oficials dels carrers
i els límits del solar abans d’arribar al fons mínim obligatori inferior a 75º o superior a
105º i en zones d’edificació aïllada un angle inferior a 60º o superior a 120º.
3. L’Ajuntament també podrà denegar les llicències que es sol·licitin en solars contigus a
altres que no compleixin els requisits assenyalats en l’apartat 1 sempre que resultin
necessaris per regularitzar la foria del solar veí o almenys per apropar-se al màxim al
compliment de les dimensions mínimes si es dóna el cas que entre el conjunt dels solars
no edificats no és possible fer-ho totalment.
4. En tots aquests casos caldrà procedir en forma prèvia a la seva construcció, a la
normalització de finques o en el seu cas a la reparcel·lació o compensació segons
s’estableix a la Llei del Sòl i al R. de Gestió.
5. Quan el solar que no compleixi alguna d’aquestes dimensions i angles mínims, estigui
situat entre altres ja construïts o tingui llicència de parcel·lació o construcció emparada
en l’anterior planejament, podrà edificar-se sense que li siguin d’aplicació les anteriors
limitacions i normes.
I.V.10. Duració i caducitat de les llicències d’obres majors
1. Les llicències d’obres majors es concediran per uns terminis de temps que regularan el
termini màxim per iniciar-les i també per acabar-les a partir de la data de la seva
notificació al peticionari. En el cas previst per l’art. 41 de la Llei d’Adequació de
l’Ordenament Urbanístic, ambdós terminis es comptaran a partir de la data del
25

pagament de les taxes preceptives.
2. El temini per iniciar les obres majors es fixarà en 6 mesos.
3. El termini per acabar-les estarà comprès entre 1 i 2 anys, excepte en casos excepcionals
de provada dificultat en què podrà arribar als 3 anys.
4. La caducitat de les llicències d’obres majors es produeix pel transcurs de qualsevol
d’aquests terminis sense haver-los observat i sempre que l’Administració hagi fet els
corresponents advertiments.
5. Havent caducat la llicència, les obres no es podran iniciar ni prosseguir si no se’n
demana i obté una de nova, ajustada a l’ordenació urbanística en vigor.
6. Les pròrrogues d’ambdós terminis, amb sol·licitud prèvia del titular de la llicència
abans de dos o cinc mesos del finiment dels previstos per al començament i per a
l’acabament de les obres, respectivament, s’entén que seran concedides “ope legis” per
la meitat del termini de què es tracti, d’acord i amb les condicions previstes a l’article
43.6 de la Llei d’Adequació de l’Ordenament Urbanístic.
7. Les pròrrogues sol·licitades amb posterioritat als terminis del paràgraf anterior i abans
que es sobrepassin els terminis de vigència, es concediran també per la meitat dels
terminis inicialment concedits, sempre que no s’hagi suspès l’atorgament de llicències o
s’hagi produït una modificació de l’ordenament urbanístic que afecti les obres en
qüestió i s’hagi fet la cobertura d’aigües de l’edifici en el cas de tractar-se de la
pròrroga del termini d’acabament.
8. La graduació dels terminis per a l’acabament de les obres es farà en base a la seva
complexitat, volum, molèsties que per la seva situació es puguin produir a la via pública
i altres circumstàncies que siguin del cas.
9. Els terminis en què per causes provades d’infracció urbanística s’haguessin suspès les
obres, no deturaran els terminis fixats per la seva execució.
I.V.11. Duració i caducitat de les llicències d’obres menors
1. Les llicències d’obres menors es concediran per un termini de temps que regularà el
termini màxim per acabar-les a partir de la data de la seva notificació al peticionari.
2. El termini màxim per acabar-les serà de 6 mesos, prorrogable “ope legis”, si es sol·licita
abans de la seva caducitat, per un termini de la meitat del temps concedit.
3. Havent transcorregut el termini fixat a la llicència i si és el cas fins i tot a la seva
pròrroga, la llicència es considerarà caducada sempre que aquesta condició s’hagi
advertit en la pròpia llicència o bé es comuniqui al peticionari amb antelació mínima
d’un mes a la data de caducitat.
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4. Si caducada una llicència no s’han pogut acabar les obres, per prosseguir-les caldrà
demanar i obtenir-ne una de nova ajustada a l’ordenació urbanística en vigor.
5. La graduació dels terminis es farà en base a les circumstàncies expressades en l’apartat
8 de l’art. anterior.
6. També serà d’aplicació l’apartat 9 de l’art. anterior per als casos de suspensió d’obres.
I.V.12. Condicions generals de les llicències
1. Les llicències s’entendran atorgades sempre salvant el dret de propietat i sens perjudici
a tercers. La seva obtenció no eximeix al seu titular d’obtenir les altres autoritzacions
que conforme a les lleis siguin necessàries abans de donar inici a les obres, pel que serà
del seu compte la responsabilitat per les conseqüències que en cas contrari se’n pugui
derivar.
2. Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les normes legals i reglamentàries
vigents, així com al projecte aprovat.
Per qualsevol variació posterior que vulgui introduir-se s’haurà de demanar prèviament
la corresponent llicència municipal. No caldrà però aturar les obres si es compleixen les
previsions de l’art. 46 de la Llei 3/1.984 del Parlament de Catalunya.
L’incompliment d’aquesta obligació es conceptuarà d’infracció urbanística i comportarà
l’obertura del corresponent expedient a promotor, constructor i tècnic director de l’obra.
3. Les obres seran realitzades per contractista o mestre d’obres degudament matriculat i
autoritzat. El seu nomenament o substitució, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament.
També s’haurà de comunicar el nomenament o substitució del tècnic director de l’obra
sempre que s’exigeixi la intervenció d’un facultatiu competent.
4. L’exemplar del projecte o de la documentació tècnica que l’Ajuntament retorni al
peticionari de la llicència, romandrà permanentment a l’obra a disposició dels
funcionaris municipals a efectes d’inspecció i control de les obres.
5. Es prohibeix expressament la col·locació de canals de desguàs d’aigües pluvials que
aboquin damunt la via pública així com el dipòsit de materials de construcció o
procedents de l’enderroc a la via pública, exceptuant el cas de disposar d’especial
autorització i sens perjudici de l’obtenció de llicència de vallat.
6. Una vegada acabades les obres sempre que es tracti de noves construccions o de
modificacions d’ús que impliquin la realització d’obres, no podrà utilitzar-se
l’edificació o iniciar l’activitat prevista sense la prèvia obtenció de la llicència
d’ocupació que atorgarà l’Ajuntament si les obres s’ajusten a les autoritzades i a les
condicions de la llicència d’obres, i si per això s’ha exigit el nomenament d’un
facultatiu d’obra per portar la seva direcció, caldrà presentar el certificat final d’obra
que podrà ser total o parcial si és que es pot independitzar degudament alguna part de
l’edifici.
Si en el projecte existissin locals comercials, no es podran obrir al públic sense obtenir
27

la corresponent llicència d’obertura o d’activitat.
7. No podran iniciar-se obres de nova planta sense que es sol·liciti i practiqui sobre el
terreny la fixació de les alineacions corresponents al solar per part dels Serveis Tècnics
Municipals i en presència d’un tècnic particular anomenat pel promotor de l’obra que
anirà proveït del material necessari per efectuar l’operació.
8. Abans de començar les obres, el sol·licitant haurà d’ingressar en la Caixa Municipal
l’import dels drets corresponents, la liquidació dels quals constarà en el propi document
de llicència municipal. Sense aquest requisit, la llicència no adquirirà efectivitat.
9. L’Ajuntament també podrà exigir una garantia econòmica per respondre de la
destrucció o deteriorament d’obres, béns o instal·lacions municipals tals com voreres,
canalitzacions, arbrat, paviments, etc., així com pel compliment de les condicions
fixades a la llicència.
Aquesta garantia, sempre que s’hagin complimentat les obligacions i si és el cas,
restituït els elements afectats tal com preveu l’art. 209 del R.D.I. 781/86 de 18 d’abril,
es retornarà al tramitar la llicència de primera ocupació de la construcció o de la
primera utilització de les instal·lacions, si s’escau.
En altres casos es retornarà al final de l’obra.
10. En el cas que s’hagi exigit el nomenament d’un tècnic per dirigir l’execució de les
obres, la llicència no adquirirà efectivitat mentre aquest tècnic no comuniqui per
instància a l’Ajuntament el seu inici.

28

CAPÍTOL VI
CONDICIONS DE LES OBRES EN RELACIÓ A LES VIES PÚBLIQUES I ELS
SEUS SERVEIS PÚBLICS
I.VI.1. Consideració dels elements preexistents
1. Els elements d’urbanització, de l’enjardinat públic i del mobiliari urbà preexistents a
una determinada construcció o edificació que es vulgui dur a terme s’hauran de
considerar en el projecte corresponent, de tal manera que en cas de venir afectats per la
construcció projectada s’haurà de resoldre adequadament la seva modificació i assumir
les càrregues econòmiques de tot tipus que això representi.
2. Aquells elements que no puguin traslladar-se del seu emplaçament sense produir el seu
deteriorament, mort, desorganització estètica o funcional i que tampoc puguin
substituir-se per elements d’idèntiques característiques i funció, com és el cas dels grans
arbres, seran respectats en el projecte i per tant, condicionaran l’edificació projectada
limitant si és el cas la situació i dimensió dels elements de façana tals com obertures,
cossos i elements sortints,...
3. L’incompliment d’aquests condicionaments serà motiu suficient per la denegació de la
llicència municipal d’obres.
I.VI.2. Fonaments dels edificis
1. Per facilitar la construcció dels fonaments dels edificis i evitar en determinats casos la
utilització de costosos dispositius d’arriostrament o de centrat, assegurant alhora l’espai
necessari per disposar les xarxes de serveis, es permetrà que els fonaments ocupin fins
un màxim de 40 cm l’espai públic amb la condició de situar-se un mínim de 60 cm per
sota el nivell definitiu de la rasant dels carrers en tot punt.
2. La reforma de les canalitzacions enterrades afectades per aquests fonaments anirà a
càrrec del promotor de l’edificació que haurà de demanar llicència municipal
específicament per a dur a terme aquestes obres.
I.VI.3. Tanques provisionals d’obra
1. En tot el front dels solars o edificis on es realitzin obres ja siguin de nova planta,
enderrocament, reforma o ampliació i, sempre que l’Ajuntament ho cregui convenient,
s’haurà de col·locar una tanca opaca d’aspecte digne que s’haurà de mantenir en bones
condicions durant el decurs de tota l’obra.
2. Les tanques s’hauran de col·locar seguint la línia de les vorades circumdants i sense
ocupar en cap cas més d’1,50 m d’amplada de vial ni normalment sobrepassar la cara
interior de les vorades. Per poder-les sobrepassar caldrà una justificació explícita i
suficient a judici de l’Ajuntament demostrant les dificultats tècniques que es
plantejarien en altre cas.
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3. En el cas d’obres menors que afectin a les façanes tals com arrebossats, arranjaments de
ràfecs, etc., normalment no es necessitarà la construcció de la tanca provisional d’obres,
però sí que caldrà assenyalar les zones perilloses a nivell del carrer, disposant cordes o
tanques mòbils que impedeixin el pas pel seu interior.
4. En el cas que la permanència d’una tanca durant tota l’obra, degut a la densitat de
circulació rutllada o de vianants en relació a l’amplada del pas lliure resultant, produís
excessius perjudicis o molèsties a judici de l’Ajuntament, podrà ordenar-se la
substitució de la tanca per algun altre sistema igualment eficaç de protecció de la via
pública o bé la retirada de la tanca fins a la línia de façana o algun punt intermedi que a
judici municipal resolgui el problema.
5. Els promotors de les obres tenen l’obligació de mantenir encesa durant tota la nit una o
vàries llums verticals ben visibles des del punt d’accés que assenyalin les zones d’obres
i els seus perills.
I.VI.4. Obres perilloses
1. Mentre durin aquelles operacions dins la construcció, enderroc o reparació d’un edifici
que oferissin perills o dificultats al trànsit viari, el seu constructor tindrà l’obligació de
tallar el pas en les proximitats de l’obra seguint les instruccions que a tals efectes
disposarà l’Ajuntament a qui haurà d’haver demanat el permís oportú amb la suficient
antelació.
2. Sens perjudici de les responsabilitats de tot tipus que per omissió de les necessàries
mesures precautòries poguessin recaure en el constructor, l’Ajuntament podrà disposar
d’ofici l’adopció de les mesures tendents a la protecció de la seguretat pública en
qualsevol cas.
Aquestes mesures podran ser executades subsidiàriament per l’Ajuntament amb càrrec a
les garanties constituïdes pel titular de la llicència i, en el seu cas, aquesta es podrà
declarar caducada, previ expedient a l’efecte.
I.VI.5. Provisió i preparació de materials
1. Els materials de provisió i la seva preparació per a l’obra s’hauran de disposar en
l’interior de la zona tancada.
2. Quan no sigui possible complimentar aquesta condició per qualsevol circumstància
raonable, es comunicarà aquest fet a l’Ajuntament qui assenyalarà el punt més adient i
les condicions relatives a la duració, espai reservat, condicions de senyalització, etc. que
s’hauran de complir.
I.VI.6. Càrrega i descàrrega
1. Les operacions de càrrega i descàrrega s’hauran de fer sempre amb la màxima celeritat
sempre que es pertorbi la circulació viària.
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2. A tals efectes caldrà disposar prèviament tant la maquinària com el personal adients i en
el seu cas amuntegar els materials en el punt més proper al vehicle que realitzi el
transport
I.VI.7. Bastides
1. Les plataformes de treball de les bastides tindran una amplada mínima de 0,75 m.
2. En tot el seu front exterior i per tal d’evitar caigudes d’eines o materials a la via pública,
es protegiran amb xarxes o lones de mida apropiada.
3. Es complirà a més l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
I.VI.8. Apuntalaments
1. Els apuntalaments d’edificis es realitzaran sota la responsabilitat del tècnic director de
l’obra i si cal ocupar la via pública serà precís demanar la corresponent llicència
municipal.
2. En tot cas es procurarà ocupar el mínim espai públic necessari i es senyalitzarà
convenientment la zona afectada impedint el pas pel seu interior i seguint les
instruccions de l’Ajuntament.
I.VI.9. Enderrocaments
1. A més de complir, en tot el que faci al cas, els articles anteriors, es tindrà especial cura
en produir deterioraments en les finques contigües als quals efectes s’hauran de prendre
les necessàries precaucions tècniques sota la supervisió de la Direcció Facultativa.
2. En cas de produir-se danys que impliquin risc a les persones, s’haurà d’avisar
immediatament a l’autoritat Municipal, qui podrà disposar l’adopció de les mesures
oportunes i sense que això suposi l’anul·lació o reducció de les responsabilitats pròpies
del constructor de les obres.
3. En cas que durant les obres es fessin troballes d’interès històric-artístic o arqueològic,
se n’haurà de donar compte immediatament a l’autoritat competent i també als Serveis
Tècnics Municipals.
4. Segons la naturalesa de la troballa es podrà decretar la paralització dels treballs en tant
no s’estableixi el sistema adient per la seva continuació o es prengui la decisió
apropiada.
5. L’incompliment de l’obligació establerta a l’apartat 3, es sancionarà amb el màxim
rigor.
6. Durant les obres d’enderroc en zones urbanes s’evitarà al màxim la producció de pols
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efectuant tot sovint recs de la runa i també s’evitarà la producció de sorolls excessius
utilitzant els mitjans i sistemes oportuns.
No podrà llençar-se runa lliurement des de dalt de les obres ni sobre el carrer ni sobre
les finques contigües.
7. Tot solar que a causa d’un enderroc es trobi sense edificar s’haurà de tancar en el
termini màxim d’un mes des de la finalització de l’enderroc, tant si es preveu procedir
immediatament a la reedificació com en cas contrari.
Per poder autoritzar la col·locació d’un tancament fora dels límits de la propietat
ocupant terreny públic serà imprescindible presentar la documentació del projecte del
nou edifici.
I.VI.10. Aparells elevadors de materials
1. Aquests aparells s’hauran de disposar en l’interior de la zona tancada de l’obra.
2. En cas de requerir més espai públic del previst en l’art. I.VI.3. es farà la corresponent
petició degudament raonada i justificada a l’Ajuntament, qui atesos els raonaments
exposats i els interessos públics generals i els dels veïns directament afectats, resoldrà
en conseqüència i de manera inapel·lable.
3. La instal·lació de grues-torre en les obres s’ajustarà a la normativa següent:
a) L’interessat presentarà instància demanant la corresponent llicència municipal per la
instal·lació de la grua-torre. Aquesta petició podrà integrar-se en el propi projecte
general de l’obra si en aquest es recull tota la documentació necessària.
b) Juntament amb la instància, s’entregarà la documentació següent:
−
−

Plànol d’ubicació de la grua assenyalant les àrees d’escombrat de la ploma i
firmat pel tècnic projectista o director de l’obra
Pòlissa d’assegurança cobrint totalment qualsevol tipus d’accident que pugui
produir la grua i la seva permanència a l’obra.

c) La llicència, en el seu cas, es donarà condicionada a la presentació dels documents
següents abans de posar la grua-torre en funcionament:
−

−

Certificació de bon funcionament i seguretat de la grua durant tot el decurs i fins a
la paralització de l’obra o el seu desmuntatge signada per tècnic competent i
visada pel corresponent Col·legi Professional.
Certificació de la casa instal·ladora acreditant el perfecte muntatge i bon
funcionament de la grua.

d) Caducada una llicència d’obres, per obtenir la seva pròrroga o renovació, si és el
cas, caldrà aportar novament el certificat signat pel tècnic competent descrit en
l’anterior punt c).
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4. El ganxo de la grua no ultrapassarà l’àrea del solar en edificació, incrementada, si és el
cas, amb l’espai públic acotat per la tanca provisional d’obra.
5. Els elements de transport i subjecció de la grua es col·locaran de manera que, a judici de
la Direcció Facultativa de l’obra, presentin les necessàries garanties de seguretat.
6. Amb independència de tot l’exposat es complirà també l’Ordenança General de
Seguretat i Higiene en el Treball.
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T Í T OL II
DISPOSICIONS COMUNS
CAPÍTOL I
PARÀMETRES D’ORDENACIÓ
II.I.1. Definició de paràmetres
1. Índex d’edificabilitat brut o de zona
És el límit màxim d’edificabilitat expressat normalment en m2.s/m2.s (metre quadrat de
sostre edificable/metre quadrat de sòl) de l’àrea de referència de cada unitat.
2. Superfície de sostre edificable
És la suma de totes les superfícies cobertes, tancades o semitancades, corresponents a
les plantes que tinguin la consideració de baixes i pis i siguin de potencial edificació
privada.
3. Superfície de sòl per a usos privats o d’aprofitament privat.
La superfície de sòl per a usos privats es determina en relació a l’àrea de cada unitat.
Aquest sòl resulta de deduir de la superfície total, els espais destinats a sistemes
complementaris i generals, en el seu cas. El sòl per a usos privats inclou el conjunt de
sòls privats edificables siguin quin sigui el grau d’ocupació dels edificis.
4. Índex d’edificabilitat net o d’intensitat neta de l’edificació
És la relació entre la superfície de sostre edificable i la superfície de sòl per a usos
privats. En el còmput de l’edificabilitat neta es tindran en compte les superfícies de les
plantes per sobre de la planta soterrani, incloent les superfícies dels patis de llums de
superfície interior a 9 m2 i dels cossos sortints tancats o mig tancats, el 50% dels cossos
volats oberts, les edificacions existents que es conservin i les edificacions auxiliars.
L’edificabilitat total no superarà en les parcel·les en pendent la que resultaria de
l’edificació en terreny pla.
5. Densitat màxima d’habitatges
És el número màxim d’habitatges per ha. que poden construir-se en la unitat de
referència.
6. Índex de volum edificable per a les zones industrials
És el límit màxim de volum expressat en m3/m2 (metre cúbic per metre quadrat de sòl)
de l’àrea de referència de cada unitat.
7. Índex de volum edificable net
És el volum màxim permès a cada parcel·la en relació a la seva superfície expressat en
m3/m2.
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CAPÍTOL II
PARÀMETRES D’EDIFICACIÓ
SECCIÓ PRIMERA
PARÀMETRES COMUNS
II.II.1. Tipus d’ordenació de les edificacions
Aquest Pla General preveu els següents tipus o tipologies d’ordenació de les edificacions:
a)
b)
c)
d)
e)

Edificació contínua en illa tancada i alineada a vial.
Edificació agrupada i alineada a vial.
Edificació agrupada i separada del vial.
Edificació aïllada o apariadada.
Edificació en ordenació volumètrica específica.

II.II.2. Definició de conceptes
1. Línia oficial del carrer
És l’alineació que ve assenyalada en els diferents instruments de planejament urbanístic
vigents en el municipi i que separa la xarxa viària pública dels altres terrenys, siguin o
no edificables.
2. Illa
Superfície de sòl delimitada per les línies oficials dels carrers contigus o bé parcialment
per les línies exteriors d’altres sistemes (hidrogràfic, ferroviari, o d’espais lliures) i
també parcialment per límits de planejament.
3. Parcel·la
Porció de sòl urbà susceptible de ser edificada per a usos de titularitat privada.
4. Solar
Parcel·la que per reunir les condicions de forma, alineació i dotació de serveis
urbanístics fixades en els arts. I.V.9 i I.V.10, pot ésser edificada immediatament.
5. Línies d’edificació
Són les fixades en els diferents instruments de planejament urbanístic vigents en el
municipi i que poden ésser de dues classes:
a) D’ajust obligatori: indiquen les línies del terreny sobre les que cal situar
obligatòriament les façanes de les edificacions.
b) D’ajust optatiu: indiquen les separacions mínimes a respectar entre les línies
oficials dels carrers i les construccions a realitzar.
6. Reculades
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En el retrocés de l’edificació sobre les línies d’edificació o sobre les franges de
separació fixa respecte a la línia oficial del carrer assenyalades per a cada illa o zona.
Aquestes reculades poden referir-se a tota l’edificació o solament a alguna de les seves
plantes.
7. Rasants oficials dels vials
Són les línies que segons les indicacions contingudes en els diferents instruments
urbanístics vigents en el municipi, defineixen les cotes absolutes que corresponen a
cada un dels punts dels carrers.
En el cas de carrers ja urbanitzats, sobre els que els plans no fan cap previsió al
respecte, es consideraran oficials les rasants existents.
8. Amplada dels vials
L’amplada dels vials serà la mesurada entre les alineacions oficials dels carrers.
En carrers d’amplada variable i als efectes de definir, si és el cas, l’altura reguladora
màxima que correspon a una parcel·la determinada, s’establirà pel valor de la semisuma
de les amplades del vial mesurades en els extrems de la façana de la parcel·la en
qüestió.
Als mateixos efectes i en cas de tractar-se d’una plaça s’establirà com amplada del vial,
la que correspon al carrer de major amplada que sense comptabilitzar els possibles
xamfrans de l’embocadura, formin la plaça o aflueixin a ella.
9. Planta baixa i semisoterrani
La planta baixa és el pis baix dels edificis situat a nivell del sòl o dins els límits que
amb relació als plànols, nivells de comparació o punts de referència s’assenyalin per a
cada tipus d’edificació.
En edificacions ajustades a vial es consideraran plantes baixes aquelles tancades o no el
paviment de les quals no està més de 60 cm per sota la rasant del carrer en el seu front o
que resultin ser les primeres que es troben per damunt de la rasant sense tenir a sota un
semisoterrani, en el qual cas passarien a denominar-se plantes de pis. (Veure figura
núm. 1 a) i 1 b)).
En els casos d’edificacions ajustades a vials que pel pendent del carrer tinguin més
d’una planta que es situï dins els límits establerts en l’anterior paràgraf, es consideraran
com a plantes baixes els trams de les inferiors els paviments de les quals es mantinguin
dins aquests límits. (veure figura núm. 2).
Per aquesta tipologia i en els casos d’edificacions enfrontades a dos vials oposats o a un
vial i un espai de lliure ús públic, la consideració de planta baixa es farà
independentment per a cada façana i prenent a cada una d’elles, la línia que conformen
els punts interiors equidistants de les dues façanes. (veure figura núm. 3).
En els altres tipus d’edificació els plànols o nivells de comparació seran els nivells
definitius del sòl exterior circumdant lliure exceptuant en aquest, si és el cas, els
rebaixos realitzats per donar accés a les plantes enfonsades.
Es consideraran semisoterranis aquells pisos o parts d’ells que sense ser plantes baixes
ni simples coberts, tinguin la part superior del seu sostre a un nivell superior a 1 m.
sobre el plànol, nivell de comparació o punts de referència, sempre que a la vegada el
seu paviment es situï a més de 60 cm per sota d’ells.
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10. Planta de soterrani
Es conceptuaran com a soterranis els pisos o part d’ells situats per sota les plantes
baixes, o els semisoterranis o que estant enterrats o semienterrats no es puguin
conceptuar com a plantes baixes ni com a semisoterranis, amb independència de si
tenen o no obertures a causa de desnivells en qualsevol punt del seu perímetre exterior.
(veure figura núm.1 c).
11. Plantes pis
Es conceptuaran com a plantes pis les situades per damunt les plantes baixes o els semisoterranis.
L’àtic és una modalitat de planta pis el contorn de la qual queda reculat com a mínim a
una distància preestablerta respecte al del pis immediatament inferior i sense considerar
en aquest els cossos sortints que pugui tenir.
12. Alineacions interiors
Són les fixades en els diferents instruments de planejament urbanístic vigents en el
municipi i que limiten en algunes illes edificables la profunditat màxima que poden
assolir les construccions des de les línies d’edificació definides.
13. Patis d’illa
Els espais interiors de les illes que defineixen les alineacions interiors o les profunditats
màximes establertes, es conceptuen de patis d’illa i amb les excepcions que es puguin
preveure en les ordenances detallades, es consideraran edificables solament en planta
baixa i soterrani.
14. Celoberts
Es defineixen com a celoberts els espais interiors de les construccions que, estant lliures
d’edificació en tota la seva altura serveixen per a il·luminar i ventilar les sales i
habitacions dels habitatges.
S’admet que els celoberts es cobreixin superiorment amb claraboies sempre que es deixi
un espai perifèric lliure sense cap mena de tancament entre les parets del celobert i la
claraboia, amb una superfície mínima del 20% superior a la del celobert.
S’entendrà com a celoberts o patis mancomunats aquells que pertanyin a dues o més
finques contigües.
15. Patis de ventilació
Són aquelles que serveixen per a ventilar i il·luminar les dependències d’habitatges que
no siguin sales ni habitacions i també els locals destinats a qualsevol altre ús o activitat.
Com en el cas dels celoberts, s’admet que amb les mateixes condicions de ventilació
laterals es cobreixin superiorment amb claraboies.
16. Cossos sortints
Són aquells que sobresortint dels plans de façanes dels edificis resulten habitables o
ocupables.
Es diferencien els cossos tancats, semitancats i oberts.
Els tancats són aquells que ho estan per tot el seu contorn amb elements fixes, ja siguin
opacs o translúcids i que estan coberts, com per exemple les tribunes i els miradors.
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Aquests cossos computen al 100% com a superfície construïda. (veure figura núm. 4).
Els semitancats són aquells que trobant-se coberts per altres elements anàlegs, tenen
tancada a tota altura i amb elements fixes una part del seu contorn. Aquests cossos en la
part que en planta sobresurti de la línia que uneixi els extrems de les parts tancades,
computarà al 50% com a superfície construïda i en la resta al 100% (veure figura núm.
5).
Els oberts són aquells que no estan tancats en cap part del seu contorn a tota altura i
també aquells que no estan coberts, independentment de l’altura i característiques que
puguin tenir els seus tancaments. Aquests cossos computen el 50% com a superfície
construïda (veure figura núm. 6).
17. Elements sortints
Definim sota aquest concepte aquells elements fixes o mòbils que sobresurten dels
plans de façana dels edificis i que no resulten habitables ni ocupables, com per
exemple: sòcols, pilastres, ràfecs, motllures, gàrgoles, para-sols, marquesines, toldos,
rètols i anuncis, retxes, etc.
18. Ocupació de l’edificació
L’ocupació d’una parcel·la o d’una illa edificable queda definida per la relació entre la
superfície que en projecció sobre un pla horitzontal suposen totes les plantes que no
siguin de soterrani, inclosos els cossos sortints de cada una d’elles, però no els elements
sortints, i la superfície de l’àmbit de referència.
19. Separació de les edificacions
Queda definida com la distància més curta mesurada en horitzontal que existeixi entre
els dos elements de referència, inclosos, salvant les excepcions que es puguin establir,
els cossos sortints existents.
20. Espais no edificables
Són aquells que dins de cada solar o illa edificable, resulten a l’aplicar les ordenances
corresponents a separacions mínimes, l’ocupació i edificabilitat màxima, etc., i que han
de quedar lligats a les edificacions sense poder-se segregar o alienar independentment
d’elles.
21. Nombre màxim de plantes o plantes tope
Salvant les excepcions establertes es computen com a plantes tope, totes aquelles que
tenen la consideració de plantes de semisoterrani, plantes baixes i plantes de pis.
22. Altura reguladora màxima
S’entén per altura reguladora màxima d’un edifici, aquella que mesurada en el lloc i
forma oportuna no pot ser sobrepassada per la construcció, exceptuant determinats
elements tècnics o constructius de caràcter complementari i aquells altres que en les
ordenances específiques de cada zona es puguin preveure.
L’alçada s’amidarà verticalment en els plans exteriors de les façanes des del punt de
referència a fixar en cada cas, fins a la intersecció amb el pla horitzontal que conté la
línia d’arrencada de la coberta (exclosos elements de simple cobertura), o bé amb el pla
superior del forjat o elements resistents en el cas de terrat o coberta plana.
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23. Elements tècnics de les instal·lacions
Entendrem com a tals els elements de servei comú dels edificis que cal situar en les
parts altes dels edificis com per exemple: antenes de ràdio i televisió, conductes de
fums o de ventilació, claraboies dels patis i celoberts, parallamps, filtres d’aire, dipòsits
de reserva d’aigua, maquinària d’ascensors, estenedors de roba, i en general, aquells
elements de serveis tècnics necessaris pel funcionament de l’edifici.
II.II.3. Regles sobre façanes
Les arestes de les obertures de finestres i balcons practicades en les façanes, hauran de
separar-se un mínim de 60 cm de l’eix de la línia mitgera.
Les obertures laterals practicades en cossos sortints i tancats, que formin un angle superior
a 30º amb el pla de la façana, s’hauran de separar almenys 1 m de l’eix de la mitgera.
II.II.4. Regles sobre reculades
1. S’establirà en cada zona la possibilitat d’edificar en forma reculada sobre les línies
d’edificació.
En cas de no prohibir expressament aquesta possibilitat s’entendrà que queda permesa.
2. Les reculades tindran en tot cas unes dimensions mínimes que seran de 2 m en el sentit
del fons i de 1/6 part de l’altura de l’edifici amb un mínim de 3 m en amplada.
3. En el seu cas, podran establir-se tant en planta baixa com en plantes pis i amb total
independència entre ells.
4. Tocant a les mitgeres veïnals, les construccions s’hauran d’ajustar a la línia d’edificació
fixada almenys en amplada de 3 m, salvant el cas que el veí accepti la reculada i es
comprometi a observar-la també ell en el seu moment, inscrivint-ho així en el Registre
de la Propietat.
II.II.5. Regles sobre guals
1. En la construcció de guals per a l’accés de vehicles no s’alterarà la rasant oficial
definida sobre la línia oficial del carrer.
2. Es permetrà l’axamfranat fins un angle mínim de 45º de l’element encintat de la vorera,
sempre que en la cara vertical exterior, aquest element resti almenys 5 cm per damunt el
nivell del paviment de la calçada.
3. En aquells guals d’accés a garatges col·lectius amb més de 4 places d’automòbils, es
permetrà rebaixar tot el front de la vorera respectant la condició, sempre que,
mantenint-se en tot punt almenys 5 cm per sobre el nivell del paviment de la calçada es
resolguin els desnivells produïts amb la vorera original per mitjà de plànols que no
superin el pendent del 12%.
II.II.6. Regles sobre altures interiors i habitabilitat de les plantes
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1. Les alçades interiors mínimes, sempre que en les reglamentacions pròpies dels diferents
usos tant en aquestes Normes com en la legislació específica no s’estableixi una altra
cosa seran les següents:
−
−
−
−
−

Plantes baixes 3 m.
Plantes baixes destinades a l’habitatge: 2,5 m.
Plantes de pis: 2,5 m de mitjana, sense baixar de 1,80 m en cap punt.
Plantes de soterrani i semisoterrani: 2,20 m lliures.
Plantes de soterrani d’instal·lacions tècniques: lliure.

2. Els soterranis no podran destinar-se a l’ús d’habitatge.
3. Els semisoterranis podran destinar-se a l’ús d’habitatge sempre que reuneixin les
degudes condicions de ventilació, il·luminació, i impermeabilització i sempre que
l’habitatge tingui almenys un parell de sales o habitacions exteriors amb paviment que
es situï per damunt del terreny lliure circumdant.
4. Es permet la formació d’altells o entresolats en les plantes baixes quan formen part del
local situat entre ella i no tenen accés independent des del seu exterior.
Aquests entresolats compliran les condicions següents:
a) No ocuparan més del 70% de la superfície útil de la planta baixa.
b) Se separaran (almenys en el 50% de la seva amplada) un mínim de 3 m de la
façana que contingui l’accés principal al local o si aquest no està fixat, de la
façana per on es realitzi l’accés principal a l’edifici.
c) L’alçada lliure mínima tant per dalt com per baix serà de 2,50 m, si bé en el cas
que la part superior es destini a serveis sanitaris o a dipòsit o magatzem de
materials no caldrà que observi aquesta dimensió.
d) En el tractament de façana d’aquests entresolats s’exigirà la màxima integració
amb la resta de la façana de la planta baixa i a la vegada s’haurà d’accentuar la
diferència respecte a les plantes del pis.
En els projectes que es presentin, els Serveis Tècnics Municipals queden
facultats per introduir les variacions tècniques que al seu judici resultin
imprescindibles per complir aquests requisits.
II.II.7. Regles sobre celoberts
1. Els celoberts tindran unes dimensions en planta tals que permetin la inscripció d’una
circumferència de diàmetre superior o igual a una sisena part de l’altura existent entre el
nivell del paviment de l’habitatge inferior i el coronament del celobert.
2. En el cas que la relació entre l’altura del celobert i la línia recta horitzontal màxima que
es pugui traçar en planta sigui superior o igual a dos, han de disposar d’una presa d’aire
inferior.
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3. Els paviments dels celoberts estaran com a màxim 1 m per sobre el nivell del sòl de la
dependència més baixa que calgui ventilar i il·luminar.
4. Exceptuant els casos expressament indicats, s’admetrà que es constitueixin celoberts o
patis mancomunats als efectes de complimentar aquestes Normes, amb la condició que
la mancomunitat s’estableixi per escriptura pública i s’inscrigui en el Registre de la
Propietat.
5. Els celoberts sense cobrir tindran un desguàs sifònic en el punt més baix del seu
paviment.
II.II.8. Regles sobre patis de ventilació
1. Els patis de ventilació, com en el cas de celoberts permetran la inscripció de cercles de
diàmetre no inferior a 1/7 part de l’alçada del pati i d’un mínim de 2 m.
També compliran les regles anàlogues establertes per als celoberts.
2. Les andrones previstes en la Compilació del Dret Civil Especial de Catalunya seran a
Valls de 2 m en quadre com a mínim.
II.II.9. Regles sobre cossos sortints
Si en les ordenances específiques de cada zona no s’estableix altra cosa s’aplicaran les
regles següents:
a) El vol màxim sobre espais o vies públiques no superarà cap de les següents dimensions
que el siguin d’aplicació:
− 1/10 part de l’amplada del vial.
− l’amplada de la vorera corresponent reduïda en 10 cm.
− 1,50 m.
b) Els cossos sortints no podran sobrepassar un pla vertical traçat per l’eix de la mitgera i
que formi un angle de 45º amb la façana pròpia.
c) La superfície d’aquests cossos, projectada sobre espais públics, no podrà superar en cap
planta el menor dels valors següents: la que resulti de multiplicar la longitud de la
façana reduïda en 1,20 m pel factor 1,50 m o per l’equivalent al desè de l’amplada del
vial corresponent.
La superfície que pertanyi estrictament als cossos tancats no superarà tampoc en el
conjunt de les façanes i plantes de l’edifici, les 2/3 parts de la total permesa.
d) L’altura mínima a la que es situaran sobre els espais públics circumdants serà de 3,50
m.
e) Sobre carrers d’amplada inferior a 8 m no s’autoritzaran els cossos sortints tancats o
semitancats.
f) En el cas d’edificis separats del vial si el planejament estableix una línia d’edificació,
els cossos sortints no la superaran en més d’un metre i a la vegada es mantindran a una
distància mínima de 2 m de la línia oficial del carrer.
g) Respecte a les partions veïnals sempre que també es tracti d’edificis separats de la
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mitgera, els cossos sortints observaran les separacions mínimes establertes en cada cas i
per tant no envairan les franges no edificables.
II.II.10. Regles sobre elements sortints
Si en les ordenances específiques de cada zona no s’estableix altra cosa s’aplicaran les
següents regles:
a) Pels elements situats a més de 3,50 m d’alçada sobre cada punt dels espais públics
circumdants s’aplicaran les limitacions fixades en la regla a) de l’article II.II.9., si bé els
ràfecs en qualsevol cas podran volar almenys 45 cm.
b) Pels elements situats entre 2,50 i 3,50 m d’alçada no es superarà cap de les limitacions
següents:
− L’amplada de la vorera corresponent reduïda en 30 cm.
− 1,50 m.
Si no existís vorera, tampoc es superarà la 1/15 part de l’amplada del vial.
c) Per sota dels 2,50 m d’alçada no superaran la menor de les dimensions següents:
− 1/10 de l’amplada de la vorera.
− 15 cm.
Tampoc ocuparan més de 1/5 part de la superfície de la façana inclosa dins aquest
límit d’altura.
d) S’exceptuen de la regla anterior, els tendals, veles i similars de caràcter no permanent
als que se’ls aplicarà la regla b), sempre que es situïn a alçada no inferior a 2 m.
II.II.11. Regles sobre cossos i elements sortints en patis d’illa i alineacions interiors
1. A partir de les alineacions interiors definides en els patis d’illa, solament es permetrà el
vol de cossos i elements oberts que no superin els 80 cm de vol i que en les cantonades
dels patis es separin un mínim d’1,50 m de les façanes adjacents si aquestes
corresponen a diferent propietari o usuari.
2. Respectant les separacions mínimes establertes, l’apartat anterior també s’aplicarà als
casos en què sense conformar illa tancada, s’hagués definit una alineació interior o una
profunditat màxima.
II.II.12. Regles sobre construccions permeses en els espais no edificables
1. En aquests espais podrà autoritzar-se la construcció de dipòsits, caixes de comptadors,
grups de pressió i similars, sempre que no s’aixequin més d’1 m de terra i que no
ocupin més de 20 m2 de superfície en les parts sobre-elevades, exceptuant el cas que es
tracti d’elements descoberts de caràcter no volumètric, tals com piscines, estanys,
pèrgoles, terpes, etc., que no tindran límit de superfície ni normalment de situació.
2. També es permetran les estacions transformadores d’electricitat si no sobresurten més
de 20 cm del nivell del sòl.
3. En general no s’autoritzaran elements que desentonin del conjunt.
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II.II.13. Regles sobre l’amidament de l’altura reguladora màxima
Sempre que en les Ordenances específiques de cada zona no s’estableixi un criteri diferent,
s’aplicaran les regles següents:
a) Per edificacions ajustades a vial, ja siguin continues en illa tancada o agrupades, es
consideren varis casos:
Cas 1. “Edificis amb façana a una sola via”
1.1. Si la diferència de nivell entre el punt més elevat de la rasant del carrer en el
front de façana i el punt mig d’aquesta és inferior a 60 cm, el punt de referència
d’amidament, serà justament el de la rasant de la voravia en el centre de la façana.
(veure figura 7).
1.2. Si la diferència de nivells fos superior a 60 cm, el punt de referència es situarà
60 cm per sota el punt més alt de la rasant. (veure figura 8).
1.3. Quan l’aplicació d’aquesta regla origini diferències d’elevació sobre l’altura
màxima reguladora superiors en determinats punts de la façana a 2,80 m es
considerarà la façana dividida en els trams necessaris perquè això no passi. A cada
un d’aquests trams l’alçada reguladora s’amidarà d’acord amb les regles anteriors
com si cada tram fos una façana independent. (veure figura 9).
Cas 2. “Edificis amb façana a dues o més vies que facin cantonada o xamfrà i d’igual
altura reguladora màxima”
2.1. S’operarà amb el conjunt de les façanes desplegades con si fos una sola i
aplicant els mateixos criteris del cas 1 (veure figura 10).
2.2. Si a causa del desnivell dels carrers es produís la situació descrita en el darrer
paràgraf del Cas 1, una vegada obtingut el perfil de coronació de l’edifici 1, i
replegades les façanes, el volum quedarà limitat pel plànol horitzontal traçat per la
línia horitzontal de major cota del referit perfil de coronació, pels plànols inclinats
45º que es recolzin en els restants fragments de línies horitzontals de coronació de
perfil i finalment pels plànols que es recolzin en els fragments de línies horitzontals
que amb longitud equivalent a la diferència entre el plànol horitzontal superior i les
cotes definides en els extrems del perfil de coronació, se situïn seguint les línies de
partió veïnal en els extrems corresponents d’aquest perfil de coronació. (veure
figura 11).
Si es definissin així paraments de façana de longitud inferior a 2,80 m, s’eliminaran
aquests volums endarrerint la línia de façana paralel·lament a si mateixa un mínim
de 2,80 m i en la mesura necessària per obtenir els 2,80 m de façana.
Cas 3. “Edificis amb façana a dues o més vies que facin cantonada o xamfrà i de diferent
altura reguladora màxima”
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3.1. Conforme els criteris del cas 1 es determinarà en cada façana el perfil inicial de
coronació. Normalment aquests perfils definiran en cada cantonada dues cotes
diferents en el qual cas es seguirà el procediment següent:
Es considerarà definitiu el perfil que doni en les cantonades comuns una cota
inferior i en les altres façanes es traçarà un perfil esgraonat de 2,8 m de costat que
quedi per sota la línia inclinada 45º, traçada pels punts extrems del perfil considerat
definitiu i que també haurà de quedar per sota el altres perfils inicials de coronació.
Aquesta dimensió de 2,80 m caldrà entendre-la com a mínima.
Una vegada definit el perfil definitiu de coronació de l’edifici procedirem con en la
part anàloga del cas 2. (veure figura 12 i 13).
Cas 4. “Edificis amb façana a dues o més vies que no facin cantonada o xamfrà i que les
edificacions a cada cara siguin separades per l’espai lliure interior”
4.1. Es regularà respecte a l’alçada com si es tractés d’edificis independents.
Cas 5. “Edificis amb façana a dues o més vies que o facin cantonada o xamfrà i que no
disposin o disposin parcialment d’espai lliure interior”
5.1. Anàlogament al cas 2, es definiran els perfils inicials de coronació de cada
façana conforme als criteris del cas 1.
Els volums hauran de quedar per sota el plànol horitzontal traçat per la línia de cota
màxima definida en els referits perfils, els plànols inclinats 45º que es recolzin en
els restants fragments de línies horitzontals de coronació dels perfils i finalment
pels plànols que es recolzin en els fragments de línies horitzontals que amb longitud
equivalent a la diferència entre el plànol horitzontal superior i les cotes definides en
els extrems dels perfils de coronació, es situïn seguint les línies de partió veïnal en
els extrems corresponents dels perfils de coronació.
Els volums així definits que no es situïn directament sobre les línies de façana, es
separaran un mínim de 2,80 m d’aquestes. (veure figura 14).
5.2. Si la diferència absoluta entre les cotes que defineixen les diferents altures
reguladores màximes fos inferior a 2,80 m es podrà fixar una única cota mitjana de
la màxima i mínima obtingudes.
5.3. Si la diferència de cotes és superior a 2,80 m considerant el fet que difícilment
entraran un nombre sencer de plantes en l’espai existent entre elles, es podrà
realitzar l’operació de reajustament següent:
- La resta teòrica de dividir aquesta diferència absoluta de les cotes extremes en un
nombre sencer de plantes, es dividirà a la vegada per dos i aquesta quantitat es
podrà afegir al perfil inferior i deduir del superior. Seguidament es procedirà com
s’ha definit anteriorment per aquest cas. (veure figura 14).
5.4. Si degut al fort desnivell del terreny entre els carrers oposats resultés que el
perfil de coronació del carrer inferior estigués en tot o en part per sota el punt de
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referència de medició de l’altura reguladora màxima del carrer superior, podrà
rectificar-se el perfil de coronació referit fins al punt de referència al·ludit del carrer
superior. (veure figura 15).
5.5. En el supòsit que un edifici no tingués façana a un determinat carrer però que
degut a la relació existent entre l’altura i la distància a aquest carrer, sobrepassés els
plànols inclinats 45º recolzats en el perfil de coronació de l’edifici o edificis que el
privessin d’aquesta façana, vindrà obligat a rebaixar la seva altura fins a situar-se
per sota aquests plànols inclinats, respectant-se en tot cas els mínims establerts a
l’apartat anterior. (veure figura 16).
b) Per edificacions separades del vial ja siguin de tipologia agrupada, aïllada o en
ordenació volumètrica específica consolidada, es consideren vàries formes de mesurar
l’altura reguladora màxima. En cada cas concret s’especificarà la forma escollida i en
cas contrari s’atendrà a la forma A.
Forma A
L’amidament es farà en tots els punts del contorn exterior de l’edifici en relació al
nivell definitiu del terreny circumdant lliure, de tal manera que en tot punt de les
façanes de l’edifici es compliran els límits d’altura establerts i pel que fa als punts
interiors de l’edifici vindran limitats per la mateixa cota del punt de façana que els sigui
més proper mesurat en horitzontal. (veure figura 17).
Forma B
L’amidament es farà en el baricentre de la zona ocupada per l’edifici de tal manera que
calculat aquest geomètricament en planta, s’obtindrà la cota del plànol de comparació
per la mitja matemàtica dels nivells de tots els punts que sobre el terreny circumdant
lliure de l’edifici es trobin en la intersecció de les seves façanes amb les línies
perpendiculars a elles que passin pel baricentre. (veure figura 18).
Forma C
L’amidament es farà a partir de la cota del paviment de la planta baixa definida aquesta
amb referència als nivells definitius del sòl exterior circumdant lliure.
Quan a causa del pendent del terreny, l’edificació es desenvolupi escalonadament,
l’amidament es farà en cada part de planta baixa definida, sense superar el volum de
l’edificació que correspondria a un terreny horitzontal.
c) Per edificacions en ordenació volumètrica específica de nova ordenació, normalment es
fixen dos tipus de limitacions a l’altura dels edificis que en cas de no detallar-se en les
Ordenances específiques seran les següents:
1. Plànol horitzontal traçat a 21 m d’altura sobre la cota teòrica del centre geomètric de
l’illa on se situï l’edifici. Aquesta cota s’obtindrà per la mitja matemàtica dels
nivells dels diferents punts mitjos dels carrers que conformen l’illa. En el cas que
algun límit de l’illa no fos un vial, no es tindrà en compte el seu nivell per obtenir la
mitja.
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2. Plànols inclinats 45º sobre la horitzontal i recolzats en les línies que seguint la
rasant dels carrers perimetrals es situïn 4 m sobre l’eix d’aquests carrers.
En el cas que algun límit no sigui un vial, la línia es situarà a la mateixa distància
que en el carrer de major amplada i unint les cotes de les perllongacions dels carrers
adjacents en els punts d’encreuament amb aquesta línia.
II.II.14. Regles sobre l’anivellament dels terrenys
1. El nivell original del terreny o fins i tot el resultant d’unes obres d’urbanització generals
i sempre que en la normativa particular no s’estableixi altra cosa, podrà variar-se en
forma prèvia a l’edificació i també en forma posterior a ella sempre que es mantingui el
compliment de les normes d’edificació.
2. Els terrenys que en relació als carrers circumdants es trobin ensorrats es podran
reomplir fins al nivell definit per les línies que, perpendicularment a la bisectriu de
l’angle que puguin formar els carrers oposats, uneixin les rasants dels dos carrers.
3. Els terrenys que en relació als carrers circumdants es trobin sobre-elevats podran
rebaixar-se fins al nivell especificat en l’apartat anterior.
II.II.15. Regles sobre elements permesos per damunt l’altura reguladora màxima
Si no es detallen en les ordenances específiques de cada zona s’entendran admesos els
elements següents:
a) Els pendents dels terrats fins un màxim de 60 cm per damunt del darrer trispol.
b) Els pendents de cobertes inclinades fins un màxim de 3 m sobre el darrer trispol. Si en
les ordenances detallades s’estableix un marge de tolerància entre el nivell d’arrencada
de la coberta i l’altura reguladora màxima, aquest mateix marge, s’afegirà als 3 m
al·ludits.
c) Les caixes d’escala i departaments del servei general de l’edifici que continguin
elements tècnics de les instal·lacions i que hauran de quedar totalment compresos dins
l’espai limitat per línies inclinades 45º respecte al plànol horitzontal, que es recolzin en
línies situades 1,50 m per damunt dels perfils de coronació dels edificis i que a la
vegada estiguin contingudes en els plànols perpendiculars a aquests perfils de
coronació.
Aquests cossos tampoc podran sobrepassar l’alçada de 2,80 m sobre el darrer trispol a
no ser que es tractin de caixes d’ascensor en el qual cas podran arribar als 3,80 m.
Si en algunes zones s’autoritzessin els àtics, aquestes dimensions es convertirien en
5,60 i 6,60 m, respectivament.
d) Els àtics en aquelles zones expressament indicades que s’hauran de retirar sempre una
dimensió equivalent almenys a la seva pròpia alçada respecte a totes les façanes de
l’edifici tant exteriors com interiors. En tot cas els àtics autoritzats no sobrepassaran
mai l’alçada de 3 m sobre el trispol inferior.
e) Els elements tècnics de les instal·lacions de l’edifici que s’admetran sempre que resultin
necessaris o convenients. En concret les torres de recuperació d’aire condicionat i altres
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elements de volum acusat s’hauran de retirar dels plànols de façana com en el cas dels
àtics.
f) Les baranes dels terrats que en façanes podran aixecar-se 1,5 m com a màxim sobre el
nivell del terrat amb materials opacs i 1 m més amb elements metàl·lics molt calats,
mentre que en els límits veïnals podran aixecar-se 1,80 m i 0,5 m més respectivament
com a màxim.
g) Els anuncis i els seus suports amb altura i disposició establerta per l’Ajuntament en
cada cas.
h) Els remats de façana de caràcter exclusivament ornamental o decoratiu que si bé
normalment hauran de respectar les limitacions dels apartats c) i f) anteriors, podran
sobrepassar-les per raó de composició estètica sempre que l’Ajuntament ho cregui
oportú i amb la condició que no puguin ser ocupats o habitats.
II.II.16. Regles sobre tanques
1. En les zones d’edificació alineada a vial, des del moment en què s’hagi explanat el
corresponent carrer, s’hauran de tancar tots els terrenys contigus en termini inferior a 1
any fins a l’altura mínima de 1,80 m i màxima de 3 m.
En cas que per necessitats derivades de l’explanació del carrer i la corresponent
urbanització o per qualsevol altre motiu apreciés l’Ajuntament la urgència de realitzar
la tanca o almenys el recalçament dels terrenys fins al nivell del carrer, es podrà establir
un termini inferior a 1 any.
2. Les tanques de caire provisional seran opaques, tindran un aspecte digne i rebran un
tracte similar al d’una façana, no admetent-se les de materials trencadissos sense
protecció.
3. En les zones d’edificació no alineada a vial, les tanques seran permeables a la vista, als
quals efectes si bé tindran obligatòriament un sòcol massís de 0,20 m d’altura mínima,
aquest no sobrepassarà els 0,60 m en cap punt. Podran arribar fins a l’altura màxima de
1,20 m amb elements calats almenys en el 60% o bé amb bardisses vegetals que no
sobrepassaran tampoc aquesta alçada.
En casos especials, si per raó de possibles perills d’uniformitat amb altres tanques ja
existents, caràcter o necessitats de l’ús propi de l’edifici, calgués construir tanques
d’altura superior, l’Ajuntament les podrà autoritzar si ho considera prou justificat, fins
al límit estrictament necessari.
El sòcol serà d’obligada construcció a partir dels 2 anys que s’hagi explanat el carrer, si
bé com en el cas de l’apartat 1 d’aquest article, es podrà establir també un termini
inferior.
4. Les tanques definitives s’hauran de construir seguint les alineacions i rasants oficials
dels carrers i per a cada barri o zona homogènia caldrà escollir prèviament uns materials
i tipus d’acabats exactament iguals, podent-se utilitzar fins un màxim de 4 models de
tanca que haurà d’aprovar l’Ajuntament a proposta dels Serveis Tècnics Municipals, de
les Associacions de Veïns del barri o dels promotors de la urbanització.
Si en alguna zona d’edificació consolidada existís un tipus de tanca diferent a l’establert
per aquestes Normes, es seguirà permetent la seva utilització.
47

Per motius d’accessibilitat o estètica es permetrà recular les tanques en alguns punts si
bé els espais exteriors s’hauran de pavimentar o enjardinar a càrrec del propietari.
5. Els terrenys d’edificació oberta lindants amb travesseres urbanes, no podran tancar-se a
menys de 10 m de l’eix de la travessera.
6. Tot propietari podrà tancar la seva finca en el límit veïnal fins a l’alçada de 1,80 m amb
elements opacs i 0,50 m més amb elements metàl·lics molt calats, si bé en els espais
visibles des de la via pública i en especial els compresos dins la franja davantera no
edificable, s’haurà d’adaptar a les alçades i tipus establerts en aquestes Normes.
7. Les tanques es consideraran elements inclosos dins els assenyalats en l’art. 10 del R. de
Disciplina Urbanística, pel que en cas de no ser construïdes dins els terminis fixats, els
propietaris podran ser sancionats i ser construïdes per l’Ajuntament subsidiàriament
passant-los el càrrec.

SECCIÓ SEGONA
PARÀMETRES ESPECÍFICS
II.II.17. Regles específiques per a la tipologia d’ordenació d’edificació contínua en illa
tancada i alineada a vial
1. Alineacions interiors i profunditat màxima edificable
Amb caràcter general i sempre que en les ordenances específiques de cada zona no
s’indiqui altra cosa, s’entendrà que les illes amb aquesta tipologia seran edificables al
75% de la seva superfície en una franja perimetral d’amplada uniforme.
Les alineacions interiors de l’illa es fixaran sobre la base de repartir aquest 75%
d’edificabilitat, sense sobrepassar tampoc la profunditat màxima que es fixa en 20 m ni
produir patis d’illa en els que en planta no es pugui inscriure un cercle de 8 m de
diàmetre.
Si a l’aplicar aquest criteri s’obtinguessin profunditats edificables inferiors a 8 m en
algun sentit, es considerarà l’illa totalment edificable, exceptuant com és natural els
celoberts i patis dels propis edificis.
2. Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima dels solars serà de 50 m2.
La façana mínima s’estableix en 7 m en general i 10 m per places o carrers d’amplada
superior a 14 m.
El fons dels solars no serà inferior a la mínima d’aquestes dues dimensions: 2/5 parts
del fons de l’illa o bé 7 m. Aquesta dimensió mesurada perpendicularment a la línia
oficial del carrer s’haurà de complir en tot punt del solar contingut en les seves línies
perimetrals que formin un angle inferior a 75º amb les respectives façanes.
En els solars de cantonada o de vàries façanes a carrer, totes aquestes dimensions
s’hauran de complir en relació a cada un d’elles.
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3. Ocupació de l’amplada dels solars
Queden prohibides les construccions de tipus aïllat o que no ocupin tota l’amplada del
solar en les façanes exteriors.
En aquells casos en què no interessi edificar el solar en tota la seva amplada caldrà
obtenir prèviament la llicència de parcel·lació complimentant els requisits propis
d’aquestes.
4. Reculades
S’admeten les reculades en la forma de façanes porticades amb arcades de tots els
casos.
En cas de tractar-se d’un front de vial o d’una plaça on ja n’existeixin, caldrà donar a
les arcades un traçat idèntic i unes proporcions similars.
Els porxos en planta baixa tindran una amplada no inferior a 2 m i una alçada lliure no
inferior a 3,50 m.
Caldrà sempre que els propietaris assumeixin els costos d’adequació de les parets
mitgeres que quedin al descobert i els de construcció i manteniment dels elements i
paraments que conformin els porxos.
Les superfícies disminuïdes a nivell de planta baixa pels porxos podran compensar-se
augmentant l’ocupació dels entresolats que, sempre que en conjunt no es superi
l’anterior edificabilitat, podran arribar fins al 100% de la planta baixa resultant.
5. Edificacions en patis d’illa
Els volums permesos en els patis d’illa quedaran compresos sota dels límits següents:
a) Plànols traçats a 4,50 m d’altura sobre les rasants dels carrers en franja perimetral
de 3 m d’amplada comptats des de la profunditat edificable.
b) Plànols inclinats 45º respecte a l’horitzontal i recolzats en les línies interiors
definides pels plànols anteriors.
c) Plànols horitzontals situats a 5 m d’altura sobre els punts de referència d’amidament
de les altures reguladores màximes en les façanes del solar considerat i d’amplades
que es corresponguin amb els possibles esgraonats de l’edifici en raó del pendent
del carrer.
Pel cas que el volum a edificar en el pati d’illa constitueixi un sol local amb la planta
baixa de l’edifici perimetral, no regiran les condicions a) i b) anteriors en tota l’amplada
de la línia que limita la profunditat edificable i que passi per l’interior del local, si bé
caldrà en aquest cas que el sostre del volum del pati no superi tampoc el nivell del
sostre de la planta baixa de l’edifici al·ludit.
Sempre que els pisos perimetrals tinguin vistes sobre el pati d’illa, en les longituds de
façana corresponents, les cobertes de les construccions del pati seran transitables en la
franja de 3 m d’amplada definida a la condició a).
Tanmateix s’hauran de preveure els oportuns accessos a aquestes franges que es
situaran en elements comuns de les edificacions perimetrals.
6. Alçada reguladora màxima
S’aplicarà la següent taula que relaciona l’amplada dels vials amb l’alçada de les
edificacions i el nombre màxim de plantes.
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Ample del carrer
menys de 8 m
de 8 a menys de 12
de 12 a menys de 15
de 15 a menys de 20
de 20 en endavant

Alçada en m
10,50
13,50
16,50
19,50
22,50

Núm. de Plantes
PB + 2P
PB + 3P
PB + 4P
PB + 5P
PB + 6P

7. Alçada reguladora mínima
Per carrers de fins a 12 m d’amplada s’arribarà obligatòriament al nombre màxim de
plantes disminuït en una planta.
Per carrers de 12 o més metres es construiran almenys 4 plantes.
II.II.18. Regles específiques per a la tipologia d’edificació agrupada i alineada a vial
1. Separació de les edificacions
Les plantes baixes podran situar-se sense observar cap separació en relació als límits de
la parcel·la, i les plantes de pis hauran de separar-se el 50% de l’altura dels edificis amb
un mínim de 3 m amb relació als límits posteriors veïnals.
2. Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima dels solars serà de 100 m2, la façana mínima de 6 m i el fons
mínim de 12 m.
3. Ocupació de l’amplada dels solars
Queden prohibides les construccions de tipus aïllat o que no ocupin tota l’amplada del
solar en les façanes exteriors frontals. En les façanes laterals dels extrems de les
agrupacions, les plantes de pis respectaran la separació fixada a l’apartat 1 sobre el
propi límit veïnal.
En aquells casos en què no interessi edificar el solar en tota la seva amplada caldrà
obtenir prèviament la llicència de parcel·lació complimentant els requisits propis
d’aquestes.
En els casos en què la pròpia consolidació de les edificacions no hagi definit les façanes
frontals i les laterals de les agrupacions o existeixin discrepàncies d’interpretació, caldrà
realitzar aquesta definició mitjançant un estudi de detall d’ordenació volumètrica en què
s’indiquin almenys les franges edificables a nivell de plantes de pis de cada illa o bé
mitjançant els propis projectes de parcel·lació.
4. Reculades
En general no s’admeten.
5. Ocupació màxima
La planta baixa no superarà l’ocupació del 75% de la parcel·la i la planta de pis el 60%.
6. Patis interiors
Tota edificació tindrà un pati interior de ventilació de dimensions mínimes 3 x 3.
7. Alçada reguladora màxima
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Serà de 7 m i PB + 1P.
L’alçada màxima de la planta baixa serà de 3,5 m.
8. Coberta i elements permesos per damunt l’alçada reguladora màxima
Les cobertes de la planta de pis seran intransitables i en conseqüència no s’autoritzaran
en ella les baranes que sobresurtin més de 60 cm del punt superior d’amidament de
l’altura reguladora màxima ni les caixes d’escala.
Sobre les plantes baixes podran disposar-se terrats transitables que en els extrems de les
agrupacions amb façana a carrer es podran tancar amb baranes opaques d’1 m d’altura
sobre el nivell del terrat i de 0,5 m més amb elements metàl·lics molt calats.
En la resta s’aplicarà l’art. II.II.15.
9. Cossos sortints
No s’admeten sobre la via pública ni sobre els espais de separació obligatòria.
II.II.19. Regles específiques per a la tipologia d’ordenació agrupada i separada del
vial
1. Separació de les edificacions
La separació de les edificacions respecte a l’alineació oficial del carrer serà de 3 m en
les façanes frontals, mentre que en les façanes laterals serà lliure.
S’entendrà com a façana frontal d’una parcel·la la que correspongui a la major dimensió
de cada agrupació d’edificacions prèviament definida o configurada.
També i respecte als límits veïnals, les plantes baixes podran situar-se lliurement,
mentre que les plantes de pis sempre s’hauran de separar d’un d’ells una dimensió
equivalent al 50% de l’altura de l’edificació mesurada independentment en cada punt de
la seva alçada i amb un mínim de 3 m.
En carrers interiors creats per estudis de detall s’aplicaran les mateixes regles.
2. Definició de les agrupacions
En aquells casos en què la pròpia consolidació de les edificacions existents no hagi
definit la configuració de les agrupacions o quan existeixin possibles discrepàncies
d’interpretació, caldrà definir-les per mitjà normalment d’un estudi de detall
d’ordenació volumètrica o bé el propi planejament parcial.
Aquesta ordenació volumètrica es referirà necessàriament almenys a les franges
ocupables per les edificacions a nivell de plantes de pis de cada illa i en cap cas es
formaran illes tancades.
3. Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima dels solars serà de 120 m2, la façana mínima de 6 m i el fons
mínim de 15 m.
4. Ocupació de l’amplada dels solars
Les edificacions en zones consolidades respectaran les característiques d’ordenació de
les ja existents i es mantindran dins les agrupacions actuals, de tal manera que
s’ajustaran en tot moment als límits veïnals comuns sobre els que ja s’hagués edificat.
En zones de nova ordenació o definides segons l’apartat 2 d’aquest article, les
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edificacions s’ajustaran forçosament als límits en què així ho prevegi el planejament
parcial o de detall, ocupant per tant tota l’amplada del solar si és aquest el cas.
5. Reculades
Sobre les edificacions que presentin façana a la via pública, s’admetran les reculades
sempre que no es creïn o puguin crear mitgeres visibles i que en les ordenances de zona
no es prohibeixin explícitament.
En les façanes interiors poden admetre’s sempre que s’assumeixin les despeses
d’adequació de les mitgeres que deixin al descobert o que es puguin produir
posteriorment.
6. Intensitat neta de l’edificació
La intensitat neta d’edificació no superarà el coeficient de 1,5 m2 sostre/m2 parcel·la.
7. Ocupació màxima
Serà del 60% de la parcel·la.
8. Espais no edificables
Els espais no edificables definits davant les façanes frontals de les agrupacions ja
consolidades s’hauran de destinar obligatòriament a jardí, podent-se autoritzar els
comptadors i similars adossats a les tanques i els elements enterrats que no ocupin més
d’un 30 % del jardí.
9. Alçada reguladora màxima
Serà de 9,50 m i PB + 2P.
L’alçada màxima de la planta baixa serà de 3,50 m.
10. Coberta i elements permesos per damunt de l’alçada reguladora màxima
Per les zones on s’estableixi una alçada màxima inferior a 3 plantes s’aplicarà en
general l’apartat 8 de l’article II.II.18.
Per les zones d’alçada superior s’aplicaran en general les regles de l’art. II.II.15.
11. Cossos sortints
No s’admeten sobre la via pública ni sobre els espais de separació obligatòria fixada per
les presents Normes.
II.II.20. Regles específiques per a la tipologia d’ordenació d’edificació aïllada
1. Tipologia de les edificacions
Sempre que no s’especifiqui el contrari, a més de les edificacions aïllades, s’admetran
també les apariades si bé per obtenir llicència municipal d’obres caldrà presentar un
projecte conjunt de les dues construccions o bé un document signat pel veí afectat
autoritzant la construcció en forma apariada i comprometent-se a edificar en el seu
moment de la mateixa manera. Obtinguda la llicència municipal, aquest compromís
s’haurà d’inscriure en el Registre de la Propietat, per tal que la llicència adquireixi
executivitat.
En qualsevol cas, sempre que ja existís o s’hagués iniciat la construcció d’una
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edificació apariada, vindrà obligada a adossar-s’hi l’edificació futura del solar veí
afectat.
2. Separació de les edificacions
Respecte a les línies oficials dels carrers, els edificis es separaran el 100% de la pròpia
altura, mesurada en cada punt de la construcció sobre la rasant del carrer en el seu punt
més proper al considerat, mantenint una separació mínima de 3 m.
Respecte a la resta dels límits i mantenint el mínim dels 3 m, la separació serà del 50%
de l’altura de l’edificació mesurada independentment en cada punt de la seva alçada.
Aquesta condició no regirà per les construccions apariades en relació a la partió comú.
3. Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima dels solars serà de 250 m2, la façana mínima de 12 m i el fons
mínim de 20 m.
4. Intensitat neta de l’edificació
La intensitat neta de l’edificació en cap cas superarà el coeficient d’1 m2 sostre/m2
parcel·la.
5. Ocupació màxima
Les edificacions en cap cas ocuparan més del 50 % de la superfície de la parcel·la.
6. Espais no edificables
S’aplicaran les regles de l’art. II.II.12., si bé en qualsevol cas, almenys el 60% dels
espais lliures obligatoris s’haurà de destinar exclusivament a jardí i no podrà ser ocupat
amb elements aliens a la seva finalitat tals com rampes, dipòsits de combustible,
estacions transformadores, soterranis,...
7. Alçada reguladora màxima
Serà de 7 m i PB + 1P.
8. Cobertes i elements permesos per damunt l’alçada reguladora màxima
S’admetran els elements previstos en l’article II.II.15.
9. Cossos sortints
Per aquesta tipologia no s’autoritzaran els cossos sortints sobre els espais de separació
obligatòria fixats en aquestes Normes.
II.II.21. Regles específiques per a la tipologia d’ordenació volumètrica específica
1. Condició tipològica de l’ordenació
Queda prohibida l’ordenació en illa tancada, o conformant patis interiors d’illa,
celoberts i patis de ventilació de superfície superior a 50 m2.
2. Ordenació de la forma de l’edificació
L’ordenació de la forma de les edificacions es farà en general per estudis de detall
d’ordenació volumètrica per illes senceres.
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Aquests estudis podran limitar-se a fixar les superfícies construïbles màximes en cada
planta de les edificacions corresponents a cada propietari i a cada parcel·la prevista, les
zones que puguin ocupar les edificacions i que mantenint-se per sota els límits fixats,
tampoc superin en un 20% la superfície construïble prevista en la planta de major
extensió dins de cada parcel·la i les alçades màximes corresponents dins de cada
parcel·la als volums construïbles.
Caldrà a més a més que justifiquin el compliment de la resta de les disposicions vigents
en cada cas.
3. Illes edificades parcialment
L’Ajuntament fixarà els límits mínims de les zones a ordenar per estudis de detall.
En les ordenances específiques de les respectives subzones es concretarà la normativa
aplicable a les edificacions excloses dels àmbits delimitats.
4. Façanes de les edificacions
Tots els paraments exteriors de les edificacions tindran un tracte de façana i s’hauran de
composar a base d’obertures i paraments cecs en la deguda proporció, malgrat que es
situïn sobre el mateix límit veïnal, el que no generarà cap dret a rebre indemnització en
raó del caràcter administratiu i necessari d’aquestes Normes, sempre que l’estudi de
detall corresponent inclogui les dues finques o parts de finca en qüestió.
A aquests efectes es considerarà necessari disposar obertures en tots els paraments
situats sobre els límits veïnals que tinguin una superfície igual o superior a 30 m2 i la
proporció buit/ple serà com a mínim 1/50.
5. Intensitat neta de l’edificació
En zones intensives serà de 2,5 m2 sostre/m2 illa, i en zones semi-intensives d’1,5 m2
sostre/m2 illa.
6. Distribució de l’edificabilitat neta
A manca d’un projecte previ de reparcel·lació o de compensació i exceptuant el cas
d’acord entre els propietaris afectats, el repartiment de l’edificabilitat total de l’illa es
farà proporcionalment a la superfície de cada finca augmentada amb la superfície dels
semi-vials situats al seu front de façana.
Per aquest còmput no es comptabilitzaran ni les zones verdes ni els equipaments o
dotacions públiques contigües. En cas que algun vial confrontant no sigui compartit
amb cap altra illa edificable, es podrà comptabilitzar en tota la seva amplada. En les
places d’amplada màxima considerada serà de 15 m comptats des de l’alineació oficial
del carrer. Les superfícies de les àrees en què es superposin les línies d’influència de
vàries illes edificables es repartiran a parts iguals entre totes elles.
7. Ordenació conjunta de vàries illes
Serà possible realitzar estudis de detall d’ordenació dels volums conjunts de vàries illes
sempre que es reuneixin les condicions següents:
a) Pertànyer totes elles a la mateixa subzona.
b) Ser contigües entre sí per algun dels seus costats i no pas pels seus vèrtexs o
xamfrans solament.
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c) Ser possible en totes elles realitzar estudis de detall en aquell moment, existint una
iniciativa recolzada per propietaris que representin no menys del 50% de la
superfície de cada illa.
Aquests estudis podran disposar el transvassament d’edificabilitat entre les illes i la
seva concentració en determinats punts, si bé hauran de complir les condicions
següents:
d) En relació als carrers perimetrals del conjunt hauran de respectar les condicions
d’ordenació dels volums de la subzona.
e) Els volums ordenats sobre els vials interiors del conjunt no vindran limitats pels
plànols inclinats a 45º sobre l’horitzontal, definits en l’apartat 10 de l’art. II.II.13. i.
concordants si bé compliran la dimensió que reguli la separació entre volums,
establerta en cada subzona.
f) Quan siguin d’iniciativa particular, hauran d’estar conformats per propietaris que
representin no menys del 60% de la superfície neta de les illes estudiades o bé del
60% de la superfície del polígon o unitat d’actuació que correspongui, si són
plenament coincidents.
8. Dimensions mínimes dels solars
En les subzones intensives, la parcel·la mínima serà de 200 m2 i la façana mínima de 10
m.
També en les subzones semi-intensives la parcel·la mínima de 140 m2 i la façana
mínima de 7 m.
9. Ocupació màxima
Dins el conjunt d’espais edificables contemplats en cada estudi de detall, l’ocupació
màxima de les edificacions a nivell de planta baixa, serà del 70% en subzones
intensives i del 50% en semi-intensives. A nivell de plantes de pis serà del 50% i del
40% respectivament, excepte en cas de formació d’altells afectes a la planta baixa i per
usos no residencials, en el qual cas aquesta podrà tenir doble altura mantenint en les
dues plantes l’ocupació definida per a elles.
10. Operacions de regularització de solars
Si per la forma o mides dels solars inicials, no es poguessin ordenar correctament els
volums, ja sigui perquè algun propietari no pogués esgotar la seva edificabilitat, o
perquè els espais lliures, a criteri municipal, no reunissin les condicions exigibles de
proporció, forma, assolellament, ... o fins i tot perquè es consideri inadequada la relació
entre els diferents volums, l’Ajuntament podrà exigir un canvi dels límits dels solars,
seguint qualsevol dels procediments legals establerts, ja sigui mitjançant una
reparcel·lació, una compensació o bé mitjançant una normalització de solars.
11. Espais no edificables
S’aplicaran les regles de l’art. II.II.12. si bé en qualsevol cas, almenys el 60% dels
espais lliures obligatoris, a nivell de planta baixa, s’haurà de poder considerar útil i no
podrà ser ocupat amb elements aliens a la seva finalitat, tals com rampes, dipòsits de
combustible, estacions transformadores, soterranis...
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12. Elements permesos per damunt dels plànols límits
Per damunt els plànols límits superiors tant horitzontals com inclinats 45º definits en
l’art. II.II.13.c.) i en les ordenances específiques de cada subzona s’autoritzaran en
general i sempre que no s’indiqui altra cosa, els elements previstos en l’art. II.II.15.
Als efectes d’aquest article les possibles plantes superiors esgraonades o reculades de
les façanes dels edificis, no es conceptuaran com a àtics.
13. Cossos sortints
Sobre espais de domini públic no sobrepassaran els límits fixats en l’art. II.II.9.
Si el planejament de caràcter general o parcial fixa una línia d’edificació, s’aplicarà
també la condició f) de l’art. II.II.9.
En els altres casos no es fixa límit, si bé caldrà tenir en compte sempre el punt 16 de
l’art. II.II.2. sobre la comptabilització d’aquests cossos dins les superfície construïdes.
14. Modificació de les Ordenances Volumètriques aprovades
Sempre que en les ordenances específiques de cada zona o subzona no s’estableixi el
contrari i sens perjudici del compliment de la legislació urbanística (especialment l’art.
65 del R. de Planejament), s’entendrà que una vegada aprovada definitivament una
ordenació volumètrica concreta, no es podran introduir modificacions que en relació a
l’original suposin a la vegada augments de la superfície total de sostre edificable i de
l’ocupació dels terrenys de l’illa. Tampoc podran introduir-se aquelles que suposin
augments superiors al 10% de la superfície total de sostre edificable ni les que suposin
disminucions superiors al 10% dels terrenys lliures d’ús públic.
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CAPÍTOL III
CONDICIONS GENERALS D’ÚS
II.III.1. Definició de conceptes
1. Ús admissible
S’entén per ús admissible aquell d’implantació autoritzada pel Pla dins un espai concret
i amb una intensitat limitada.
2. Ús prohibit
S’entén per ús prohibit aquell que el Pla no accepta.
3. Ús no contemplat
S’entén per ús no contemplat aquell que el Pla no preveu.
4. Ús global
S’entén per ús global aquell que s’ha de preveure en una àrea o sector concret definit
pel Pla i que defineix la seva especialització.
5. Ús complementari
S’entén per ús complementari aquell que essent secundari dins d’una àrea o sector
concret, s’ha de preveure obligatòriament en el planejament parcial corresponent.
6. Ús compatible
S’entén per ús compatible aquell que dins d’una àrea o sector concret és optatiu de
preveure en el planejament parcial que en tot cas el regularà de manera que no pertorbi
els usos globals i complementaris assignats.
II.III.2. Bases de la regulació
1. Dins el sòl urbà, el Pla General regula en forma detallada els usos admissibles en les
diferents zones assenyalades.
Mitjançant una ordenança específica poden restringir-se les determinacions del Pla
General en els aspectes de localització i característiques admissibles. Mitjançant Plans
Especials de Reforma Interior es poden a més a més prohibir usos admesos pel Pla
General o admetre usos no contemplats pel Pla General sempre que siguin compatibles
amb els altres resultants.
2. En el sòl urbanitzable programat, el Pla General assenyala l’ús global de cada sector i,
si és el cas, els usos complementaris, podent fixar també la proporció acceptable dels
diferents usos compatibles. Així mateix assenyala les intensitats màximes dels usos
admesos. Els Plans Parcials regularan detalladament els usos admesos.
3. En el sòl urbanitzable no programat, el Pla General assenyala els usos assignats a cada
àrea indicant el caràcter exclusiu, alternatiu o compatible d’aquests usos. La regulació
d’usos globals, complementaris i compatibles de cada àrea i la fixació dels seus nivells
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d’intensitat es farà per mitjà dels Programes d’Actuació Urbanística i finalment els
Plans Parcials dels diferents sectors definits en els P.A.U. regularan detalladament els
usos admesos.
4. En el sòl no urbanitzable, el Pla General regula els usos admissibles i s’entenen com a
prohibits els no contemplats. Els Plans Especials per a la millora del medi rural o els
Plans Especials de Protecció dins d’aquesta classe de sòl poden prohibir o restringir
usos admesos pel Pla General.
II.III.3. Classes d’usos
(A) Per la seva funció i als efectes d’aquest Pla General distingirem els tipus següents:
1. Ús residencial o d’habitatge, que comprèn els edificis destinats a residència familiar.
Distingirem els tipus següents:
a) Habitatge unifamiliar: és l’edifici d’un sol habitatge situat en parcel·la registral
independent i amb accés també independent o exclusiu.
b) Habitatge plurifamiliar: és l’edifici de varis habitatges amb accés i elements
comuns.
2. Ús industrial, que comprèn tant les indústries pròpiament dites, com qualsevol altra
activitat que pels materials emmagatzemats, utilitzats, manipulats o despatxats o pels
elements tècnics emprats puguin ocasionar molèsties, perills o incomoditats a les
persones o danys als béns. S’inclouran en qualsevol cas les activitats afectades pel
Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses.
Aquest Reglament així com les restants disposicions generals o especials per usos
específics que puguin existir es consideraran de caràcter supletori de les presents
Normes.
3. Ús d’aparcament, que comprèn aquelles àrees destinades exclusivament a l’aparcament
i guarda de vehicles.
No es comprenen per tant dins aquest ús els tallers de reparació de vehicles, els garatges
amb servei de manteniment o de carburant que es classificaran com a activitats
industrials, si bé hauran de complir també les disposicions relatives a l’ús d’aparcament.
4. Ús de magatzem, que comprèn els locals oberts al públic destinats al comerç a l’engròs
i els magatzems deslligats de l’activitat manufacturera, sempre que per la naturalesa
dels productes emmagatzemats o elements tècnics emprats no s’hagin de classificar
com activitat industrial.
5. Ús públic, que comprèn tots aquells que sense distinció del caràcter públic o privat dels
seus titulars estan destinats a donar serveis a la població en general i que podem dividir
en els apartats següents:
a) Residencials:
1. Hotels
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2.
3.
4.
5.

Motels
Pensions
Col·legis Majors i Menors
Càmpings

1.
2.
3.
4.
5.

Centres de Congressos
Auditòrium
Museus i Sales d’exposició
Biblioteques
Hemeroteques

b) Culturals:

c) Religiosos:
1. Parròquies
2. Convents
3. Esglésies i Capelles
d) Administratius:
1. Ajuntament
2. Consells de Barri o Districte
3. Organismes o Delegacions
de l’Administració Pública
4. Centres Sindicals
5. Associacions de Veïns
6. Oficines privades
e) Sanitaris i Assistencials:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hospitals
Clíniques
Centres de Primers Auxilis
Dispensaris
Consultoris mèdics
Residències i Llars d’Avis
Residències i Llars d’Infants
Escoles Bressol i Parvularis

1.
2.
3.
4.

Centres d’E.G.B.
Centres de B.U.P.
Centres d’F.P.
Centres Universitaris

1.
2.
3.
4.

Comerç d’ús diari
Comerç especialitzat
Magatzems comercials
Restaurants, bars, cafeteries i similars

f) Educatius:

g) Comercial:
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h) Lleure i espectacles:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Places de braus
Estadis
Fires i atraccions
Hipòdroms i Canòdroms
Sales de ball i de festes
Cinemes i teatres
Parcs i zoològics

i) Esportius:
1. Camps de tir
2. Camps de golf
3. Pistes de tenis
4. Instal·lacions poliesportives
5. Piscines
6. Gimnàs
j) Comunicacions i transports :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Correus
Telègrafs
Centrals telefòniques
Estacions d’autobusos
Estacions ferroviàries
Emissores de ràdio o televisió
Aeroports
Heliports

k) Varis:
1. Parcs de Bombers
2. Casernes militars o policials
3. Escorxadors municipals
4. Cementiris

6 Ús extractiu, que comprèn tant les activitats d’extracció ja siguin a cel obert o
subterrànies, com els moviments de terres no directament vinculats amb una obra
d’edificació o urbanització autoritzada.
(B) Per la seva naturalesa distingirem els següents:
1. Ús públic, és aquell que es desenvolupa en instal·lacions de propietat pública.
2. Ús privat, és aquell que es desenvolupa en instal·lacions de propietat privada.
3. Ús col·lectiu, és el de caràcter privat relacionat amb un grup determinat de persones,
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relació que es defineix normalment pel pagament de quotes, preus o taxes.
4. Ús comunitari, és el que es desenvolupa en béns de propietat privada, de forma
mancomunada, associada o comuna per part dels seus titulars.
II.III.4. Usos provisionals
1. Entendrem com a usos provisionals aquells que s’estableixen amb caràcter temporal i
no requereixen obres o instal·lacions fixes o permanents.
2. Segons el previst en l’art. 58 de la Llei del Sòl i sempre que no dificultin l’execució del
planejament, i no estiguin prohibits expressament per les Normes Urbanístiques, es
podran autoritzar a precari.
Els usos i obres hauran d’aturar-se i enderrocar-se quan l’Ajuntament així ho acordi i no
es tindrà dret a rebre indemnització.
3. No podran realitzar-se les obres ni els usos aprovats, sense que l’autorització acceptada
pel propietari s’inscrigui amb les condicions assenyalades en el Registre de la Propietat.
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CAPÍTOL IV
ÚS INDUSTRIAL
II.IV.1. Categories
Als efectes de regular l’ús industrial i la compatibilitat amb altres usos en cada zona
concreta, s’estableixen les següents categories industrials:
1. Categoria 1a
Activitats compatibles amb l’ús residencial sense producció de molèsties per als
habitatges. Són aquelles que poden requerir màquines o aparells moguts a mà o per
petits motors que no transmeten sorolls a l’exterior, acumulacions de tràfic, ni
produeixen altres molèsties, en especial transmetre vibracions.
La potència màxima de cada motor no superarà els 3 C.V. i s’estableix així mateix un
límit màxim de potència total instal·lada, superfície màxima útil ocupada per la
indústria i nivell sonor transmès a l’exterior i als edificis contigus.
Tots aquests límits s’estableixen en funció de la situació relativa de la indústria
resultant el quadre de l’art. II.IV.3.
2. Categoria 2a
Activitats molestes compatibles amb l’ús residencial o activitats no molestes però que
sobrepassen algun dels límits de la primera categoria i que no sobrepassin els propis
d’aquesta.
Són activitats que no produeixen sorolls o vibracions excessives, no desprenen gasos i
olors desagradables ni produeixen acumulacions de tràfic.
La potència màxima de cada motor no superarà tampoc els 10 C.V. En el quadre de
l’art. II.IV.3. s’estableixen els restants límits de potència total, superfície ocupada i
nivell sonor en funció de la situació relativa.
Garatges o aparcaments públics amb servei de manteniment, però no de carburants.
3. Categoria 3a
Activitats molestes incompatibles amb l’habitatge però admissibles en la seva
proximitat i amb la deguda independència.
Són aquelles que presenten un cert grau d’incomoditat que no permet la seva
localització en edificis de habitatges, però poden admetre’s en altres situacions en la
seva proximitat, en zones en què per la seva situació, ocupació de la població,
instal·lacions existents o altres determinades circumstàncies urbanístiques, toleren una
barreja d’usos que resulti favorable, tant per activar la vida urbana d’un sector com per
facilitar la proximitat entre l’habitatge i el lloc de treball.
No s’estableix límit màxim de cada motor, encara que en conjunt no superaran els
valors del quadre de l’art. II.IV.3., que així mateix establirà límits de superfície ocupada
i nivell sonor en funció de la situació relativa.
Garatges o aparcaments públics amb servei de manteniment i de carburants fins a 5.000
litres amb dipòsit subterrani.
4. Categoria 4a
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Activitats molestes i/o nocives inadmissibles en contigüitat amb l’habitatge i
exclusivament en zones urbanes reservades per aquest fi exclusiu, sense més limitació
que el seu nivell sonor que s’estableix en 60 DB, independentment de les mesures
correctores que s’imposin i que siguin necessàries.
5. Categoria 5a
Activitats molestes i/o nocives amb intensitat de sorolls superior a 60 DB.
Activitats insalubres i perilloses que independentment de les mesures correctores que
se’ls imposi s’hauran de situar sempre a una distància mínima de 2 km de les zones
residencials existents o previstes en el Pla General.
II.IV.2. Situacions relatives
Les situacions relatives considerades són les següents:
−
−
−
−
−
−
−

Situació A: en qualsevol planta d’un edifici d’habitatges.
Situació B: en planta baixa, semisoterrani o soterrani d’edifici plurifamiliar o en
annex a edifici unifamiliar.
Situació C: en naus o edifici exclusiu en interior d’illa que compleixin les
condicions d’aïllament establertes en l’art. II.IV.9.
Situació D: en edificis exclusius amb façana a carrers que compleixin així mateix
les condicions d’aïllament establertes en l’art. II.IV.9.
Situació E: edificis en illes industrials o aïllats per espais lliures que compleixin
les condicions establertes en l’art. II.IV.9.
Situació F: en zones industrials situades al nord de la línia del ferrocarril.
Situació G: en edificis aïllats situats en zones no urbanitzables si s’estimen
d’utilitat pública o interès social i que s’hagin d’emplaçar en el medi rural.

II.IV.3. Quadre dels límits de potència instal·lada en C.V. , superfície útil ocupada en
m2 nivell sonor en decibels i vibració en pals, en funció de la categoria i la
situació relativa considerada
Situació
Categoria
1ª

2ª

A

B

C

150
3
45
5

200
8
45
5
400
15
50
15
No

250 300
10
15
45
45
5
5
500 500
20
20
50
50
15
15
1500 2000
75 100
55
55
25
25

No

No
3ª

D

E

F

G

----

----

----

----

----

----

3000
150
55
25

Superfície en m2
Potència C.V.
Nivell sonor en DB
Vibracions en Pals
Superfície en m2
Potència C.V.
Nivell sonor en DB
Vibracions en Pals
Superfície en m2
Potència C.V.
Nivell sonor en DB
Vibracions en pals
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4ª

No

No

No

No

ili.
ili.
60

5ª

No

No

No

No

No

ili.
ili.
60
ili.
60*1

ili.
ili.
60
ili.
ili.
ili.

Superfície en m2
Potència en C.V.
Nivell sonor en DB
Superfície en m2
Potència C.V.
Nivell sonor en DB

II.IV.4. Superfície
Els límits de superfície definits a l’art. II.IV.3. per a cada categoria i situació determinada,
es refereixen a superfícies útils ocupades per les indústries, amb exclusió de les utilitzables
per a despatxos, oficines, serveis i altres dependències auxiliars no lligades directament
amb el procés productiu.
S’inclouran també les superfícies útils dels magatzems de materials o maquinària
relacionades amb el procés industrial.
II.IV.5. Potència
1. La potència industrial es comptabilitzarà sobre potència nominal de la maquinària
emprada en els processos industrials. La potència destinada a enllumenat, serveis de
l’edifici, acondicionament, etc., no comptabilitzarà a aquests efectes.
2. En tots els límits de potència mecànica instal·lades s’admet un augment del 50% sobre
els valors màxims establerts en l’art. II.IV.3. en tots els motors que vagin acoblats
directament i sempre que es compleixin les restants limitacions.
II.IV.6. Nivell sonor
1. Cap indústria podrà transmetre a l’interior dels habitatges propers o contigus un nivell
de so superior a 45 decibels d’escala B.
2. El mesurament del soroll es realitzarà en la part exterior de les parets de tancament de la
indústria o en l’interior del local afectat i sempre a una distància fixa d’1 m de les parets
i amb les finestres i portes exteriors tancades.
Si el mesurament dins d’un local es realitza amb les finestres o portes obertes, el nivell
màxim permès es podrà augmentar en un 10%.
3. En cas que l’edifici estigui totalment aïllat i no comparteixi parets ni cap altre element
amb una construcció veïna, en el mesurament realitzat a 1 m de les parets exteriors de
tancament s’autoritzarà un increment de 5 decibels sobre els valors del quadre de l’art.
II.IV.3. en qualsevol categoria, sense que per això es permeti sobrepassar els límits
indicats en els apartats 1 i 2 respecte als habitatges.
4. Si en qualsevol dels llocs indicats es supera el nivell de so admès, es comprovarà amb
la indústria parada el nivell de so ambiental i sobre aquest valor es permetrà que
l’activitat provoqui un augment màxim del 10% sempre que en total no es superi en un
20% el nivell establert per a cada categoria i el límit específic a l’interior dels
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habitatges si és el cas.
5. (*1) El mesurament en aquest cas es realitzarà en els eixos dels carrers perimetrals. Si el
nivell sonor obtingut fos superior al permès s’aplicarà el procediment previst a l’apartat
anterior.
6. Si el soroll no és agut o continuat i no s’emet entre les onze de la nit i les vuit del matí,
s’admetrà un augment puntual de 10 decibels en tots els valors expressats.
II.IV.7. Vibracions
No es permetrà cap vibració que sigui detectable sense aparells, en el local veí més pròxim.
Per evitar la transmissió de vibracions, els elements motrius que puguin produir-les es
situaran en bancades independents de l’estructura, sòl i parets de l’edifici amb dispositius
antivibratoris. Les canalitzacions o conduccions que surtin de l’element motriu i que es
distribueixin per la resta del local disposaran d’unions elàstiques en la seva unió amb
l’element motriu a fi de no transmetre les vibracions.
La vibració V, es mesurarà en Pals, segons la fórmula:
V = 10 log. 3200 A2 N2
en la que A és l’amplitud en centímetres i N la freqüència en Hertzis.
II.IV.8. Indústries en vàries situacions
Quan una mateixa indústria ocupi vàries situacions en un mateix edifici, s’entendran
acumulables els límits autoritzats de superfície i potència per a cadascuna d’elles.
II.IV.9. Característiques dels locals industrials
1. En les situacions C i D caldrà que els edificis estiguin separats de les construccions
veïnes d’habitatge, tant a nivell de fonaments com de parets i estructura.
La separació de les parets no podrà ser inferior a 10 cm i solament es podran posar en
contacte en els punts extrems de façanes i en les parts superiors de les parets on es
disposaran necessàriament juntes de dilatació i separació que no permetin la introducció
de runa, aigua o qualsevol altre element entre les dues construccions.
Es faculta als Servies Tècnics Municipals per, a proposta dels interessats, admetre altres
solucions que garanteixin també la finalitat perseguida d’evitar la propagació del so i
fonamentalment de les vibracions entre els edificis contigus i els habitatges contigus.
2. Per a les indústries instal·lades en situació C i D que no compleixin les condicions
d’aïllament de l’apartat anterior, regiran les limitacions de potència de la situació B.
3. Per què un edifici pugui considerar-se realment aïllat i en situació B, haurà d’estar
distanciat almenys 8 metres de qualsevol construcció veïna existent o potencial, per tal
d’evitar danys a tercers s’haurà de situar a aquesta distància del predi veí o a la que en
funció de l’aïllament obligatori en determinades zones pugui resultar.
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També serà possible establir una distància menor quan el predi veí no estigui edificat i
sempre que s’institueixi i registri la corresponent servitud.
En zones residencials aquests espais s’enjardinaran en la màxima mesura que permeti
l’espai existent i les condicions d’accessibilitat de la indústria.
Està prohibit utilitzar aquests espais forçosament descoberts i inedificables com a
magatzem de materials o de deixalles.
II.IV.10. Condicions de situació urbana
1. En les zones en què no es permetin indústries de categoria superior a la 2a solament es
podran autoritzar edificis industrials en situació D, quan en ells es desenvolupi una sola
indústria.
2. Les indústries de la 3a categoria i següents no es permetran en solars o edificis d’ús
religiós, cultural, educatiu, de lleure i espectacles, o assistencials i sanitaris, sense
considerar per aquest darrer ús els dispensaris, centres de primers auxilis i consultoris
mèdics.
Recíprocament tampoc podran autoritzar-se l’establiment dels usos ressenyats a menys
de 20 m de tota indústria legalment establerta de categoria superior a la 2a.
3. Les instal·lacions de 3a i 4a categoria no situades en la zona industrial del Polígon
Industrial, hauran de complir també les condicions següents:
a) Donar façana almenys a un carrer d’amplada superior a 10 m.
b) L’accés de mercaderies serà exclusiu i independent del de personal en tot el tram
comprès entre els carrers i les façanes de l’edifici.
II.IV.11. Càrrega i descàrrega
Totes les activitats incloses en la 2a categoria i següents que es realitzin en situació B, C, D
o E queden obligades a realitzar les operacions de càrrega i descàrrega sense ocupar la via
pública sempre que superin els 400 m2 de superfície útil ocupada.
II.IV.12. Reserva de places d’aparcament
Totes les activitats incloses en la 3a categoria i següents per raó de la superfície útil
ocupada i que es trobin en situació C, D o E hauran de preveure places d’aparcament per al
personal i visitants i com a mínim a raó d’una per cada 200 m2 d’edificació total.
II.IV.13. Efectes additius
En la concessió de llicències per activitat a situar en el mateix edifici o sector urbà, en què
ja existeixin altres indústries o en edificis contigus o annexos, es tindran en especial
consideració els efectes additius i les interferències que poguessin existir.
Quan aquests problemes no es poguessin corregir amb la deguda garantia es denegarà el
permís encara que considerada l’activitat en si mateixa complís amb tots els requisits
exigibles.
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II.IV.14. Activitats de serveis
S’anomenen activitats de serveis les que s’han de prestar a una comunitat d’habitatges tals
com bugaderies, túnels de rentat de vehicles, instal·lacions de climatització, de manutenció,
d’aparells elevadors i similars.
Aquestes activitats no s’han d’entendre en el sentit estricte d’activitats industrials, pel que
les limitacions de potència instal·lada i superfície ocupada no els seran d’aplicació.
Sempre que es produeixin molèsties tals com sorolls, vibracions, fums, bafs i olors hauran
de sol·licitar llicència d’activitat i subjectar-se a les mesures correctores que es puguin
establir per tal de corregir-les.
II.IV.15. Tallers mecànics
Considerem tallers mecànics aquelles instal·lacions industrials on es realitzin operacions de
reparació i manteniment de vehicles.
En atenció a les especials característiques d’aquestes activitats, per realitzar la seva
classificació en categories no es tindrà en compte la potència màxima de cada motor, sinó
únicament la total instal·lada. Tampoc es tindran en compte en el còmput de les superfícies
útils ocupades per la indústria ni les superfícies destinades a magatzems de recanvis, ni en
forma exclusiva a aparcament o dipòsit permanent de vehicles ni les zones pròpiament
destinades a treballs de reparació o manteniment si es troben situades en planta soterrani.
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CAPÍTOL V
ÚS APARCAMENT
II.V.1. Definicions
1. S’entén per aparcament, l’espai destinat a la parada o estacionament de vehicles.
2. S’entén com garatge, l’edifici destinat a estacionament o parada de vehicles. Poden ser
de caràcter soterrani, semisoterrani o aeri.
3. Entre els garatges podem distingir també els col·lectius dels particulars, que es
diferencien pel nombre d’usuaris.
II.V.2. Llicència d’activitat
Els garatges de caràcter col·lectiu tant si es destinen a l’ús exclusiu dels propietaris de les
places com si es destinen al lloguer esporàdic o reservat, així com els aparcaments de
titularitat privada, capacitat superior a 40 places i caràcter no esporàdic, necessitaran
posseir llicència d’activitat realitzant la tramitació ordinària.
II.V.3. Previsió de places d’aparcament o garatge
1. Amb caràcter general i salvant les excepcions que en determinades zones pugui establir
aquest Pla General totes les noves edificacions hauran de fer previsió de places
d’aparcament.
2. També s’hauran de preveure places en aquells edificis que ampliïn la seva superfície
construïda o el nombre d’habitatges existents i estrictament per la part ampliada.
3. En els casos de modificació de l’ús de les edificacions, també s’hauran de preveure
places d’aparcament en funció del nou ús previst si és el cas.
4. La previsió en els edificis situats en sòl urbà com a mínim d’una plaça per cada
habitatge projectat i per cada 100 m2 construïts destinats a ús comercial, d’oficines,
residencial públic o sense especificar.
5. Si per aplicació de la regla anterior en resultés un nombre de places d’aparcament
inferior a 4 en general i a 2 en les subzones 11a, 11b i 11c, corresponents al Nucli
Històric de Valls, no caldrà fer la seva previsió.
6. La previsió en el sòl urbanitzable o sòl urbà subjecte a Pla Especial de Reforma o
Millora Interior (clau 17), serà la que es derivi del corresponent planejament parcial, si
bé aquest obligarà a fer les reserves corresponents almenys al 50% del nombre total de
places calculades segons l’apartat 4 i les restants disposicions legals vigents, en
l’interior dels solars o en espais de propietat privada reservats específicament per aquest
fi.
68

La resta de les places es podran preveure fins i tot en espais adjacents a la via pública.
7. Les places d’aparcament derivades de les edificabilitats previstes en els espais
d’equipaments públics de cessió obligatòria en el sòl urbanitzable o en el sòl urbà
subjecte a Pla Especial de Reforma o Millora Interior, s’hauran de reservar en espais
independents dels específicament destinats a equipament, i seran també de cessió
obligatòria sigui quina sigui la seva disposició concreta.
8. Quan de l’aplicació de les determinacions sobre nombre de places en raó de la
superfície construïda en resultés un nombre de places fraccionari, es podran descomptar
les fraccions iguals o inferiors a la meitat. Les fraccions superiors comptaran com una
plaça sencera.
9. Les places a preveure en cada edifici es podran disposar en l’interior del solar
corresponent, en espais mancomunats, amb altres propietats contigües o bé en espais
separats de l’edifici una distància mesurada en recorregut real no superior a 100 m entre
les respectives portes d’accés i sempre que en el moment de petició de la llicència
municipal d’obres es pugui demostrar la disponibilitat de places d’aparcament
dedicades a la venda o al lloguer reservat.
A tals efectes l’Ajuntament establirà un Registre especial de places d’aparcament que
amb la conformitat dels seus titulars registrals s’afectaran a les noves edificacions.
No podran afectar-se a noves edificacions aquelles places que ja ho estiguin, entenentse que es produeix aquesta situació si es troben en algun dels casos següents:
a) Si eren d’obligada reserva en el moment de demanar-se la llicència d’obres amb què
es va emparar la seva construcció.
b) Si s’han afectat a altres edificacions per les que s’hagi sol·licitat llicència d’obres
anteriorment.
En conseqüència, les que trobant-se en el primer cas superin el nombre de places de
reserva obligada si que podran afectar-se a noves edificacions.
La disponibilitat de places d’aparcament es demostrarà de forma fefaent, aportant
certificacions registrals, rebuts de Contribució Territorial Urbana, actes notarials,... o
d’altres documents que a judici de l’Administració ho resultin.
Els peticionaris de llicències d’obres que s’acullin a aquesta modalitat, estaran obligats
a facilitar a l’Administració els plànols dels aparcaments afectats i totes les restants
dades necessàries per a realitzar les comprovacions prescrites i omplir el Registre
especial.
II.V.4. Condicions de les places d’aparcament
1. Les places d’aparcament de reserva obligatòria destinades a automòbils tindran una
dimensió mínima de 2,20 x 4,50 m si bé per les situades en garatges s’admetrà fins un
25% de les places amb dimensions de 2 x 4 m.
2. Un mínim del 2% de les places de reserva obligatòria es destinaran a minusvàlids i
seran de dimensions mínimes 3,30 x 4,50 m.
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En els garatges aquestes places es situaran amb la màxima proximitat possible als punts
d’accés
3. L’àmbit d’accés mínim lliure a una plaça d’aparcament serà de 3 m en garatges de
menys de 40 vehicles i de 5 m en garatges de més de 40, si bé aquestes mesures
s’hauran d’incrementar en funció de l’amplària de la plaça i de l’angle que aquesta
formi amb la banda de circulació, de manera que normalment es permeti l’aparcament
del vehicle amb una simple maniobra.
II.V.5. Característiques constructives dels garatges col·lectius
1. Es compliran les condicions de les places d’aparcament fixades a l’art. II.V.4.
2. Les dimensions de l’accés o sortida de vehicles seran com a mínim de 4 m d’amplària si
la calçada del carrer d’accés té menys de 6 m. d’amplària i de 3 m si en fa més de 6.
3. Les rampes dels garatges amb diferents nivells tindran un pendent màxim del 20% en
tots els seus punts i del 4% en els darrers 4 m immediats a la sortida.
4. El nombre d’accessos i rampes i les seves dimensions d’amplària seran com a mínim:
Sentits de marxa
Accessos
Garatges de menys de 40 places
Garatges de menys de 100 places i més de 40
Garatge de més de 100 places

1
nombre
1
2
2

2
amplària nombre amplària
3m
1
5m
3m
1
5,4 m
3,50 m
2
3,5 m

5. Disposaran d’una ventilació natural mínima del 8% de la superfície útil total del garatge
o d’una de forçada que asseguri una renovació mínima d’aire de 15 m3/h per m2 de
superfície útil total del garatge.
6. Per prevenir el risc d’incendi, les estructures dels garatges tindran un grau de resistència
mínim al foc de RF 120. Els tancaments tindran un grau retardador mínim de RF 120.
7. La distància des de qualsevol punt de l’aparcament fins una escala o rampa de vehicles,
no serà superior a 50 m. Per tal que les rampes puguin considerar-se a aquests efectes i
com a sortida d’emergència caldrà que disposin d’una vorera de 0,80 m d’amplària
mínima.
Les àrees servides en cada planta per una sortida d’emergència no podran mesurar més
de 2.500 m2.
Les portes d’emergència han de posseir pany antipànic.
8. Es disposaran extintors de pols polivalent de 5 kg per cada 100 m2 o fracció de
superfície útil per planta. Aquests extintors hauran d’estar col·locats estratègicament. Si
el nombre total d’extintors és molt elevat, es podrà substituir fins al pes equivalent a la
meitat dels resultants per un extintor-carro del pes corresponent.
Disposaran també d’un equip de mànega connectat a la xarxa d’aigua de l’edifici de 45
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mm i ràcord tipus Barcelona per a cada un dels accessos, de manera que la superfície
d’acció cobreixi tota la planta, tot considerant una longitud de mànega de 20 m útils.
Aquest equip haurà de subministrar un cabal mínim de 150 l/min a una pressió mínima
de 30 m.c.d.a. durant 1 hora. Per tal d’assegurar-ho, se li afegiran, en cas que sigui
necessari, tots els complements que ho garanteixin (dipòsits, grups de pressió, etc.).
9. Tindran una xarxa d’enllumenat d’emergència que pugui garantir un nivell mínim de 10
lux. Aquests punts d’enllumenat s’hauran de situar, si més no un 50%, a les parts baixes
dels punts més significatius dels recorreguts de sortida, per tal que il·luminin el terra, i
es protegiran degudament contra els cops.
10. Als garatges situats sota els habitatges no es podran instal·lar dipòsits o magatzems de
combustible.
11. Als garatges situats sota els habitatges, la comunicació amb els accessos als habitatges
es farà mitjançant una cambra d’aïllament amb doble porta de tancament automàtic.
12. Els garatges situats sota els habitatges en un edifici amb alçària superior a 28 m
disposaran d’un sistema de detecció d’incendis connectat amb un sistema d’alarma
automàtica combinada, acústica als replans de les escales i òptica al carrer.
13. Per tal d’evitar avaries o sinistres, en els llocs exposats als cops dels vehicles, els
elements estructurals i les instal·lacions d’aigua, gas, i electricitat portaran les
adequades proteccions.
II.V.6. Característiques constructives dels garatges particulars
1. En cap cas formaran espai únic amb l’habitatge, sense separació de parets o vidrieres
que impedeixin el pas de gasos de combustió cap a l’interior de l’espai habitable.
2. Els elements de tancament i separació respecte a edificis contigus serà com a mínim del
tipus RF-120 i garantiran la no transmissió de sorolls d’intensitat inferior a 45 decibels
als habitatges contigus.
3. Tindran ventilació independent, podent-se disposar a través de la pròpia entrada d’accés
al garatge.
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CAPÍTOL VI
ÚS DE MAGATZEM
II.VI.1. Classificació
Els magatzems es classificaran en les categories industrials d’acord amb cada situació
relativa, (veure quadre de l’article II.IV.3.), en raó de la superfície útil ocupada i les
potències instal·lades. A aquests efectes dins la potència instal·lada s’exclourà únicament la
destinada a l’enllumenat.
II.VI.2. Càrrega i descàrrega
S’aplicarà l’art. II.IV.11.
II.VI.3. Reserva de places d’aparcament
S’aplicarà l’art. II.IV.12
II.VI.4. Condicions constructives
1. Per tal de prevenir el risc d’incendis, els materials utilitzats en la construcció i acabat
dels magatzems dependran de la càrrega de foc que pugui contenir cada local, si bé en
edificis destinats exclusivament a magatzems i en situació E podran ser del tipus RF 60
sempre que no continguin matèries explosives o altament inflamables.
En els altres casos i situacions seran com a mínim RF 120.
2. Els magatzems comunitaris dels edificis seran tancats. Disposaran d’un sistema de
detecció d’incendis connectat amb un sistema d’alarma automàtica i tindran un extintor
de pols polivalent de 5 kg per cada 100 m2 o fracció de superfície útil.
3. En el cas dels trasters d’un edifici, els extintors es calcularan sobre la suma de tots els
existents en cada planta i es col·locaran en els espais comuns d’accés zones en les que
també es podrà col·locar l’obligatori sistema de detecció d’incendis.
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CAPÍTOL VII
ÚS EXTRACTIU
II.VII.1. Caràcter
1. Les activitats extractives es consideraran sempre de caràcter temporal i provisional.
2. En el sòl urbà i urbanitzable es prohibeix la realització d’activitats extractives.
3. Com a excepció s’estableix que els moviments de terres inclosos en aquest ús, podran
autoritzar-se en els sòls urbà i urbanitzable seguint el tràmit establert a l’art. 58 de la
Llei del Sòl i en els supòsits que no obstaculitzin l’execució del planejament.
II.VII.2. Llicències municipals
1. Qualsevol activitat extractiva haurà de sol·licitar llicència municipal, la qual podrà
denegar-se independentment de que el sol·licitant hagi obtingut les corresponents
autoritzacions dels òrgans administratius que també li competen.
2. En la sol·licitud de llicència es farà constar, a part de la justificació de la titularitat del
terreny:
a) Respecte a les condicions paisatgístiques pròpies de l’entorn.
b) Conservació de boscos i arbres.
c) La no desviació, disminució o pol·lució de les corrents d’aigua superficial o
subterrània.
d) La preservació dels llits públics.
e) Projecte en el qual es descriguin les activitats a desenvolupar, amb descripció
gràfica i escrita dels desmunts o terraplens previstos, duració de l’explotació,
mesures correctives adoptades pels apartats (a, b, c, d) així com les mesures
adoptades per preservar la pol·lució atmosfèrica.
f) Projecte de recuperació del terreny en l’entorn del paisatge figurant la repoblació
forestal que es preveurà.
g) Garanties suficients de caràcter patrimonial per a garantir tot l’anterior.
h) El compliment de tot l’anterior no pressuposa l’obligatorietat de la concessió de la
llicència ja que la Corporació per raons d’entorn, paisatgístiques o socials podrà no
autoritzar la concessió de la llicència i en qualsevol cas podrà imposar com a
condicions per la seva efectivitat, totes aquelles de caràcter preventiu o corrector
que calguin per la millor protecció o restitució de les característiques naturals.
3. En la tramitació de llicències s’haurà de complir el que disposa la Llei 12/81, de 24 de
desembre, sobre Normes Addicionals de Protecció dels Espais Naturals afectats per
Activitats Extractives i normativa que la desenvolupa, especialment en allò que es
refereix a les garanties per restitució.
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CAPÍTOL VIII
CONDICIONS GENERALS D’HIGIENE
SECCIÓ PRIMERA
CONDICIONS COMUNS

II.VIII.1. Recollida d’aigua de pluja
1. En els sòls urbà i urbanitzable no s’autoritza l’abocament directe a la via pública de les
aigües que caiguin sobre els edificis i terrenys privats, pel que aquestes s’hauran de
recollir en l’interior dels solars corresponents i aconduir a la xarxa de sanejament públic
corresponent.
2. S’exceptuen d’aquesta condició les aigües pluvials que caiguin directament sobre els
cossos i elements sortints sobre la via pública que podran abocar-hi directament sempre
que no es concreti en un punt l’aigua corresponent a una superfície superior a 2 m2
mesurada en projecció horitzontal.
II.VIII.2. Recollida d’aigües residuals
1. Tots els aparells sanitaris estaran dotats de desguàs sifònic.
2. Les aigües residuals dels edificis s’aconduiran per l’interior de cada solar fins un punt
on es disposarà una arqueta general sifònica i registrable des d’on per mitjà d’una sola
conducció s’empalmaran amb la xarxa pública corresponent.
3. En cas que sobre un solar s’hagin construït vàries edificacions independents
funcionalment, s’autoritzarà la connexió directa des de cada una d’elles a la xarxa
pública a efectes de facilitar el manteniment i l’administració de les xarxes privades.
En solars industrials de gran dimensió també s’autoritzaran vàries connexions a la xarxa
pública sempre que els punts d’unió es separin almenys 50 m.
II.VIII.3. Connexió de les clavegueres a la xarxa pública
1. En aquelles zones on existeixi una xarxa separativa, les aigües pluvials i les residuals
recollides a cada finca s’aconduiran separadament a la xarxa pública corresponent.
2. La direcció dels tubs de desguàs en tot els trams situats dins la via pública formarà un
angle no inferior a 120º amb el sentit en què circulin les aigües per les clavegueres
municipals. Solament es podrà variar aquest angle en el cas de trobar algun obstacle
imprevist i sempre que així ho autoritzi l’Ajuntament.
3. Amb la finalitat d’impedir deteriorament en la xarxa pública es limitarà l’alçada de
caiguda lliure dels efluents en els punts de connexió a 30 cm, pel que els tubs de
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l’escomesa s’hauran de profunditzar dins a la mesura necessària, prohibint-se tanmateix
els pendents superiors al 20% en els 2 m darrers.
4. En el sòl no urbanitzable la regulació del sistema de sanejament de les edificacions es
farà per mitjà de dispositius individuals que garanteixin la no contaminació dels
aqüifers, i no produeixin males olors.
Si es realitzen abocaments a la terra, els punts d’abocaments s’hauran de situar a més de
2 m de les finques contigües.
En aquells terrenys que per la composició geològica no es pugui garantir la correcta
filtració de les aigües ja depurades, l’Ajuntament podrà prohibir l’abocament.
II.VIII.4. Limitacions als abocaments d’aigües residuals
1. Distingirem els abocaments que es realitzen directament al llit o jaç públic, dels que es
realitzen a la xarxa pública i que posteriorment seran depurats abans d’entregar-los al
jaç públic.
2. En els abocaments directes a jaç públic es compliran les normes fixades per la
Comissaria d’Aigües de la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental, que segons
les classificacions actuals del sistema hidrogràfic local es tradueixen en les limitacions
del quadre següent, que s’entendran modificades directament en cas que variïn les
normes oficials dels abocaments públics.
Quadre 1
CONCEPTE
Color
Sabor
Olor
PH
Radiactivitat (uc/cc)
Agressivitat
Olis i greixos
Temperatura
Enterboliment
Duresa (. F)
Mat. Suspensió
DB05
Nitrogen
Nitrogen
Clorurs
Arsènic
Crom
Cianurs lliures
Fluorurs
Plom
Seleni

LIMITACIÓ O CARACTERÍSTIQUES
Incolor i transparent
Agradable
Inodor
Entre 6,5 i 8,7
Negativa
Negativa
Negatiu
Menor o = 25º C
Menor o = 1
Menor o = 20
Menor o = 30 mg/l
Menor o = 10 mg/l-0
Menor o = 0,5 mg/l-Nh
Menor o = 100 mg/l-NO
Menor o = 250 mg/l-Cl
Menor o = 0,2 mg/l-As
Menor o = 0,05 mg/l-Cr
Menor o = 0,01 mg/l-CN
Menor o = 1,5 mg/l-F
Menor o = 0,1 mg/l-Pb
Menor o = 0,05 mg/l-Se
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Aram
Menor o = 0,05 mg/l-Cu
Manganès
Menor o = 0,05 mg/l-Mn
Ferro
Menor o = 0,1 mg/l-Fe
Zenc
Menor o = 5 mg/l-Zn
Matèries orgàniques
Menor o = 2 mg/l
Fenols
Menor o = 0,001 mg/l-Fn
Oxigen dissolt
Major o = 5 mg/l-0
Putrescibilitat sense decolorar blau metilè a 30ºMajor o = 7 dies
3. Queda prohibit vessar directa o indirectament a la xarxa pública els productes següents:
a) Matèries sòlides o viscoses que puguin produir obstruccions o bé que dificultin els
treballs de conservació i manteniment de la xarxa pública.
b) Disolvents o líquids orgànics insolubles en aigua, combustibles o inflamables tals com
benzina, benzè,...
c) Olis o greixos flotants.
d) Substàncies sòlides potencialment perilloses tals com carbur càlcic, bromats, etc.
e) Gasos combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors d’explosió.
f) Matèries que per la seva naturalesa, propietats i quantitat puguin originar:
− algun tipus de molèstia pública.
− mescles inflamables o explosives amb l’aire.
− atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin
el treball del personal encarregat del manteniment de les instal·lacions.
− corrosions que perjudiquin als materials o a les persones, per si mateixes o per
mitjà de reaccions químiques.
g) Radionuclèics que per la seva naturalesa, quantitats o concentracions no compleixen els
reglaments establerts pels organismes competents.
h) Residus industrials o de qualsevol mena que per les seves concentracions o
característiques tòxiques o perilloses requereixen un tractament especial.
4. L’Ajuntament mitjançant una ordenança general fixarà les característiques principals i
les limitacions concretes dels efluents abocats a la xarxa pública, referits a conceptes
tals com temperatures, ph, concentracions de productes químics i altres anàlegs.
En tant no s’aprovi la corresponent ordenança s’aplicarà el quadre següent:
Quadre 2
CONCEPTE
Temperatura
PH
Arsènic
Cadmi total
Crom total
Crom hexavalent
Crom total
Cianurs total
Cianurs lliures

LIMITACIÓ O CARACTERÍSTIQUES
Menor 0 = 40º C
Entre 5,5 i 11
1 mg/l
2 mg/l
8 mg/l
1 mg/l
6 mg/l
10 mg/l
2 mg/l
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Zenc total
Estany total
Mercuri total
Níquel total
Plom total
Olis i greixos
Fenols
Seleni
Sulfats
Sulfits
Sulfurs totals
Sulfurs lliures

10 mg/l
4 mg/l
0,02 mg/l
10 mg/l
2 mg/l
200 mg/l
5 mg/l
1 mg/l
1,500 mg/l
20 mg/l
5 mg/l
0,5 mg/l

II.VIII.5. Control dels abocaments a la xarxa pública i règim sancions
1. En totes les instal·lacions industrials en què els abocaments puguin contenir residus dels
processos de fabricació, s’exigirà que per a cada procés diferenciable es disposi un pou
registrable abans dels punts en què les aigües es barregin amb les utilitzades en altres
processos, i amb la finalitat de portar el control específic per a cadascun d’ells.
2. Sens perjudici de les responsabilitats i sancions de tota mena establertes en
l’ordenament jurídic pel cas d’incompliment de les normes sobre abocaments a la xarxa
pública, l’Administració Municipal podrà adoptar qualsevol de les següents mesures o
vàries d’elles, si és el cas i tant a les noves activitats com a les ja existents:
a) Prohibir totalment l’abocament en el cas de no poder corregir eficaçment els seus
efectes perjudicials.
b) Exigir un tractament previ, amb el que s’obtinguin concentracions situades dins de
límits admesos.
c) Imposar la vigilància i sistemàtica comprovació de les quantitats i concentracions
abocades.
d) Exigir el pagament anticipat de les despeses addicionals que exigeixi la protecció de
les obres de fàbrica, instal·lacions públiques i personal de manteniment.
3. En el cas que s’exigeixi un tractament previ o bé un control de les quantitats i
concentracions abocades, caldrà presentar un projecte detallant les instal·lacions
previstes per aquestes funcions.
L’Administració Municipal exigirà aquest projecte per tal de concedir la llicència
d’activitats corresponent.
Els aparells de registre, mesura i control s’hauran de situar en llocs segurs i accessibles i
prèviament assenyalats en el projecte.
La construcció i manteniment d’aquestes instal·lacions i tractaments aniran a càrrec dels
propietaris i podran ésser revisats periòdicament per l’Administració Municipal.
4. Els danys i perjudicis produïts per l’incompliment de la normativa d’abocaments seran
imputats totalment al titular de l’activitat.

77

5. L’Ajuntament podrà establir sistemes i normes homologades per tal de realitzar les
anàlisis dels abocaments, que, en aquest cas, s’hauran de seguir obligatòriament.
II.VIII.6. Limitacions als abocaments de residus gasosos a l’atmosfera
1. En les indústries o locals on es desenvolupen activitats que desprenguin gasos, vapors,
fums i pols, les concentracions màximes permeses en el seu interior seran les
relacionades en l’annex núm. 2 del Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres,
Nocives i Perilloses, i en l’Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball o en aquelles
Normes que en el futur les puguin substituir.
2. Aquests productes no es podran desprendre directament a l’exterior si no és mitjançant
xemeneies i amb concentracions inferiors a les previstes en el Decret 833/1975, de 6 de
febrer, de protecció del medi ambient o bé en aquell que en el futur el pugui substituir.
3. En tot cas, si aquestes operacions o activitats donessin lloc a emanacions nocives,
irritants o tòxiques, hauran d’efectuar-se sempre en locals tancats amb depressió a fi
d’evitar la sortida de gasos o productes i la seva evacuació amb concentracions inferiors
a les permeses es farà per mitjà de xemeneies de 3a categoria.
4. La quantitat de pols continguda en els gasos o fums emanats, no passarà de 0,75 g/m3.
El pes total de la pols emanada per una mateixa unitat industrial haurà de ser inferior a
200 g/hora.
5. En totes les instal·lacions regulades per aquesta normativa serà exigible que els gasos
evacuats a la lliure atmosfera, no puguin originar dipòsits apreciables de pols sobre
parets o terra, pel qual els aparells de trituració, pulverització o qualsevol dispositiu que
pugui produir pols, bafs, fums, etc. hauran de proveir-se de dispositius de recollida que
impedeixin la seva dispersió en l’aire.
6. En les obres d’enderrocament i en totes aquelles activitats que donin origen a la
producció de pols, es prendran les precaucions necessàries a fi d’evitar-la.
7. Si es produeixen emanacions de pols o gasos combustibles s’adoptaran les mesures
correctores per evitar la seva ignició i la propagació del foc.
II.VIII.7. Control dels abocaments a l’atmosfera
1. Sens perjudici de les responsabilitats i sancions de tota mena establerts en l’ordenament
jurídic pel cas d’incompliment de les normes sobre abocaments atmosfèrics,
l’Administració Municipal podrà adoptar qualsevol de les següents mesures o vàries
d’elles, si és el cas, tant a les noves activitats com a les ja existents.
a) Prohibit totalment l’abocament i si és necessari fins i tot el procés de fabricació.
b) Exigir un tractament previ que permeti situar les emanacions dins els límits
permesos.
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2. Seran també d’aplicació els apartats 3, 4 i 5 de l’art. II.VIII.5.
II.VIII.8. Eliminació de fums
1. No es podran llençar a l’exterior fums, gasos, baf o aire amb substàncies en suspensió o
a temperatura diferent a la de l’ambient per les façanes i patis de tot gènere. Queden
exceptuades les instal·lacions mòbils de refrigeració i potència inferior a 10.000
frigories/hora, sempre que no produeixin molèsties.
2. Els fums, gasos, baf o aire amb substàncies en suspensió seran portats per conductes
apropiats fins a certa altura, la qual vindrà determinada segons la procedència i
característiques del fum o gasos emesos.
Per aquests conductes es defineixen quatre categories:
Categoria 1a: xemeneies que permeten evacuar a l’exterior, gasos, baf o aire amb
substàncies en suspensió a temperatura diferent a la de l’ambient o fums procedents de
llars que consumeixen únicament combustibles gasosos i normalment no emeten fum
visible, excepte en els moments d’encès i en aquest cas la seva opacitat no arriba al núm.
1 de l’escala de Ringelman.
Categoria 2a: xemeneies de llars que consumeixen combustibles amb contingut en sofre
igual o inferior a l’1% i normalment emeten fum d’opacitat inferior al nº1 de l’escala de
Ringelman, fins i tot en els moments d’encès i càrrega.
Categoria 3a: xemeneies de llars que utilitzen combustibles els continguts de les quals
en sofre és igual o inferior al 2,5% i que normalment emeten fum d’opacitat inferior al
nº1 de l’escala de Ringelman, per un temps no superior a 10 minuts/hora.
Categoria 4a: xemeneies que normalment emeten fum d’opacitat inferior al núm. 2 de
l’escala de Ringelman i al núm. 3 en els moments d’encès i càrrega per un temps no
superior als 10 minuts/hora.
3. Les condicions d’altura de les xemeneies seran:
Categoria 1a: les xemeneies tindran una altura superior a 1 m respecte a tota edificació
situada dins un cercle de radi de 10 m amb centre en la xemeneia.
Categoria 2a: les xemeneies tindran una altura superior en 2 m a tota edificació situada
dins un cercle de radi de 30 m amb centre en la xemeneia.
Categoria 3a: les xemeneies sobrepassaran en tres metres a tota edificació situada dins
d’un cercle de radi de 40 m i centre en la xemeneia.
Categoria 4a: les xemeneies sobrepassaran en 5 m a tota edificació situada dins d’un
cercle de radi de 60 m i centre en la xemeneia.
4. D’existir dins de cada cercle descrit en l’apartat núm. 3, més d’una xemeneia, a efectes
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d’aquesta classificació regiran els límits que s’assenyalen per a la categoria immediata
superior per a cada una d’elles. En cas que una d’elles sigui de 3a. categoria, aquesta
haurà de sobrepassar en 7 m a tota edificació situada a una distància inferior o igual a
100 m.
Quan n’hi hagi més d’una que sigui de 3a. categoria, aquestes hauran de sobrepassar en
10 m a tota edificació situada a una distància inferior o igual a 150 m.
5. Quan una vegada instal·lada una xemeneia aparegués una altra o altres que per aplicació
de l’apartat núm. 4 obligui a incrementar l’altura d’aquella, les obres aniran a càrrec del
propietari respectiu.
6. Quan a conseqüència de l’edificació d’un immoble veí d’altura no superior a la màxima
prevista en la normativa urbanística vigent en cada moment, una xemeneia industrial o
conducte no complís els requisits d’alguna establerts en els articles anteriors, el
propietari o usuari haurà de realitzar l’oportuna obra, a fi que la xemeneia tingui l’altura
que correspon a la nova situació.
7. Quan una xemeneia o conducte tingui l’altura reglamentària respecte a la màxima
permissible per a l’edificació d’immobles segons les normes urbanístiques, però aquella
resulti insuficient respecte a algun edifici, que pel motiu que fos, sobrepassi
l’esmentada altura, el propietari no estarà obligat a realitzar cap obra, però si a permetre
que es realitzi, a càrrec del titular de l’edifici respecte al qual resulti la seva altura
deficitària.
8. Si es produís un increment d’altura en les edificacions, permès per un canvi de la
normativa urbanística, els propietaris de xemeneies es veuran obligats, al seu càrrec, a
fer les obres pertinents en les mateixes per a que continuïn tenint l’altura que marca
aquesta ordenança respecte a les edificacions en qüestió.
9. En les xemeneies o conductes l’altura de les quals sigui superior en 10 m a la dels
edificis pròxims en un radi de 50 m, el propietari haurà de disposar la instal·lació del
corresponent parallamps en les pròpies xemeneies o conductes.
10. Les xemeneies i els seus conductes d’unió, hauran d’estar construïts amb materials
resistents i inerts als productes que hagin d’evacuar i d’estar aïllats convenientment de
tota altra construcció de manera que el seu funcionament no l’afecti ni perjudiqui.
11. Les xemeneies destinades a evacuar fums o gasos calents hauran de separar-se per un
espai lliure de 5 cm o aïllament tèrmic equivalent, de les parets afectades de les
habitacions o dependències veïnes, i hauran d’assegurar un bon tiratge, sense velocitat
excessiva dels fums o gasos, a fi d’evitar la sortida de flames, cendra o partícules sobre
els límits assenyalats en la present Ordenança.
12. Per a les activitats industrials incloses en l’Ordre del Ministeri d’Indústria de 18
d’octubre de 1976, el conducte de sortida de fums o gasos, haurà d’estar proveït d’un
registre per la presa de mostres, realitzat d’acord amb el que disposa l’annex III de
l’esmentada Ordre.
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Per les activitats no incloses en la mateixa, el conducte de sortida de fums o gasos,
haurà d’estar proveït d’un registre per la presa de mostres de diàmetre superior a 3 cm i
situat en lloc accessible i a una distància superior a quatre vegades la dimensió màxima
de la seva secció, del punt d’entrada dels gasos i de les zones de turbulència (colzes,
canvis de secció, connexió, etc.).
13. En el Terme Municipal, a excepció de les zones qualificades com Zona Industrial,
l’opacitat dels fums haurà de ser en tot cas igual o inferior al núm. 1 de l’escala de
Ringelman, podent arribar al núm. 2 en els períodes d’encès i càrrega, amb durada
inferior a 10 minuts i separats per intervals de temps superior a una hora.
14. En les zones qualificades com a Zona Industrial, l’opacitat dels fums s’ajustarà al
previst en el Decret 833/1975 de 6 de febrer, malgrat això no podran utilitzar-se
aquelles instal·lacions que emetin normalment fums d’opacitat superior al núm. 2 de
l’escala de Ringelman i al núm. 3 de l’esmentada escala en els moments d’encès i
càrrega.
15. Els usuaris de les xemeneies venen obligats a mantenir-les netes i en bones condicions
de funcionament.

SECCIÓ SEGONA
CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L’HABITATGE
II.VIII.9. Habitatge
1. Serà d’aplicació el Decret 346/1983 de la Generalitat de Catalunya o aquell que el
pugui substituir en forma automàtica i en allò que aquest no especifiqui, i en tant no
sigui regulat per qualsevol disposició de caràcter superior, ho seran les presents Normes
Higièniques.
2. Sobre les altures interiors i l’habitabilitat de les plantes serà d’aplicació també l’art.
II.II.6. Amb referència a aquest article entendrem que es reuneixen les degudes
condicions de ventilació i il·luminació quan les seves peces principals reuneixin les
condicions fixades pel nivell B d’habitabilitat respecte a les seves obertures exteriors.
Les condicions d’impermeabilització es reuneixen quan el terra està protegit de les
humitats del subsòl per mitjà d’una membrana impermeable o bé d’un material no
capil·lar de gruix superior als 20 cm.
3. Tots els edificis d’habitatges de nova construcció hauran de disposar de dipòsits d’aigua
potable a raó de 200 l de capacitat per habitatge.
Quan el nombre d’habitatges d’un mateix edifici o servides per una sola escomesa sigui
superior a 4, no es permetrà realitzar el subministre directament de la xarxa, sinó que
caldrà fer-lo al dipòsit i des d’ell establir les canalitzacions particulars a cada habitatge.
Aquest dipòsit podrà col·locar-se en qualsevol lloc de l’edifici, malgrat que els
comptadors hauran de col·locar-se en planta baixa, 1r. soterrani o semisoterrani, si bé
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tant el dipòsit com els comptadors hauran de ser fàcilment accessibles al personal del
Servei d’Aigües.
4. Tots els habitatges hauran de tenir un servei de rentar roba que inclogui un safareig,
l’espai per a instal·lar una màquina de rentar roba i l’estenedor. Aquest servei estarà
dotat d’escomesa d’aigua, desguàs i endoll de 25 A i punt de llum.
L’estenedor es disposarà en un espai amb ventilació natural i protegit de les vistes
directes des del nivell dels carrers, places i espais públics exteriors.
5. En aquelles zones on s’admet l’habitatge excepte en les plantes baixes, s’entendran
admesos en aquest nivell els habitatges destinats a minusvàlids sempre que no es faci
prohibició expressa d’aquesta possibilitat. A efectes del corresponent control municipal
serà obligat declarar a l’Ajuntament prèviament a l’ocupació de cada un d’aquests
habitatges, el nom del seu primer comprador o dels successius llogaters segons el cas.

SECCIÓ TERCERA
CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L’ÚS INDUSTRIAL
II.VIII.10. Indústries
Les condicions higièniques en indústries, tallers, laboratoris i similars seran les fixades en
l’Ordenança General de Seguretat i Higiene del Treball de 9-III-1.971 i altres disposicions
complementàries o aquelles que en el futur les puguin substituir en forma automàtica.

SECCIÓ QUARTA
CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS LOCALS D’ÚS PÚBLIC
II.VIII.11. Ús públic
1. Per a cada ús concret s’aplicaran les normes específiques previstes en els reglaments
corresponents o anàlegs, a manca de previsió concreta.
2. Tots els locals hauran d’estar ventilats en funció del seu volum i nombre d’usuaris.
3. La ventilació es farà directament a l’exterior per mitjà d’obertures en façana. També
podrà fer-se a patis de ventilació de dimensions regulades en l’art. II.II.8.
4. En comerç i oficines la superfície de ventilació no serà inferior a 1/50 part del volum
interior del local, excloent els recintes destinats a magatzem de productes.
5. Si no es compleix la condició de l’apartat 4, caldrà disposar un sistema de ventilació
mecànica que asseguri almenys la renovació horària del volum d’aire dels locals
considerats. Aquest sistema de ventilació exigirà l’aprovació municipal, prèvia
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presentació del projecte detallat.
6. Tot local o conjunt de locals agrupats en un sol conjunt, ja siguin d’oficines o de
comerç, tindran una cambra higiènica, amb un lavabo i un wàter per cada 100 m2 o
fracció de superfície útil del local.
Estarà degudament ventilat i no tindrà comunicació directa amb els locals. Aquestes
cambres tindran una superfície útil no inferior a 1,5 m2.
7. La superfície mínima dels locals permanents destinats a oficina o comerç serà de 6 m2 i
el volum útil de 15 m3.
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CAPÍTOL IX
CONDICIONS GENERALS D’ESTÈTICA
II.IX.1. Edificis catalogats
1. En tant no s’elabori un Pla Especial de Protecció que detalli el possible abast de les
obres a fer en els diferents edificis inclosos en el Catàleg, no es podran emprendre altres
obres que les de conservació, consolidació i restauració.
2. En aquests edificis serà possible el canvi d’ús sempre que es puguin garantir la
conservació futura de l’edifici, no s’escurci el seu període normal de vida i no es
lesionin els valors propis assenyalats en el Pla Especial o en el seu defecte els que
apreciï la Comissió del Patrimoni Històric-Artístic del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, en el ben entès que caldrà així mateix subjectar-se a les
condicions urbanístiques aplicables a cada lloc i ús concret i també a les previsions del
propi Pla Especial si és el cas.
3. En cap cas s’autoritzaran obres que canviïn el caràcter propi de la primitiva construcció
i s’utilitzaran materials i sistemes constructius anàlegs o compatibles amb els existents.
II.IX.2. Normes bàsiques
1. En les proximitats de les vies de comunicació, solament podran aixecar-se
construccions d’acord amb el que, a més del que especifica la Llei del Sòl, estableixi la
legislació específica aplicable.
2. Les construccions hauran d’adaptar-se, bàsicament a l’ambient on es trobin situades i
per aquests efectes:
a) Les construccions en llocs immediats o que formin part d’un grup d’edificis de
caràcter artístic, històric, arqueològic, típic o tradicional, hauran d’harmonitzar amb
ell o quan, sense existir conjunt d’edificis, n’hi hagués algun de gran importància o
qualitat amb els caràcters indicats.
b) En llocs de paisatge obert i natural o en les perspectives que ofereixen els conjunts
urbans de característiques històric-artístiques, típiques o tradicionals i en les
immediacions de carreteres i camins de recorregut pintoresc no es permetrà que la
situació, massa, alçada dels edificis, parets i tancaments, o la instal·lació d’altres
elements, limiti el camp visual per contemplar la bellesa natural, trenqui o desfiguri
l’harmonia del paisatge o la seva pròpia perspectiva.
c) En qualsevol cas l’Ajuntament podrà denegar la llicència d’obres als edificis que,
sigui quina sigui la seva situació resultin extravagants, ridículs o impropis en
l’emplaçament previst.
II.IX.3. Obligacions dels propietaris
1. Els propietaris de terrenys, edificacions i cartells, hauran de mantenir-los en condicions
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de seguretat, salubritat i ornat públics, pel que l’Ajuntament podrà ordenar l’execució
de les obres necessàries per a mantenir aquestes condicions i si és el cas, les realitzarà
ell mateix amb càrrec al propietari.
2. Per motius d’interès estètic, també podran ordenar les obres de conservació i reforma de
façanes o espais visibles des de la via pública.
II.IX.4. Condicions estètiques de les agrupacions d’edificis
La composició estètica dels diferents edificis inclosos dins un mateix volum o agrupació
d’edificis serà sempre homogènia, utilitzant materials i acabats (colors, textures,...) similars
o complementaris.
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T Í T OL III
REGULACIÓ DELS SISTEMES
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
III.I.1. Definicions
1. Els sistemes vinculants del Pla General són els elements estructurants de l’ordenació
urbanística, previstos en el Pla, que constitueixen el suport de l’organització dels
diferents usos i del funcionament de les activitats que es realitzen sobre el territori.
2. Els sistemes indicatius del Pla General són aquells que admetent modificacions a nivell
de planejament parcial o especial expressen un model d’ordenació urbanística per un
determinat àmbit d’actuació.
3. Els sistemes propis del planejament parcial són aquells que complementen a nivell
d’àrea o sector l’estructura orgànica formada pels altres sistemes.
III.I.2. Titularitat i afecció del sòl
1. El sòl previst per a sistemes queda vinculat a aquest destí mentre no sigui variat aquest.
2. Aquells terrenys de propietat privada destinats a sistemes mantindran la seva titularitat
privada fins el moment en què es faci efectiva la seva adscripció a la titularitat pública,
si és el cas.
3. Per a ser adscrits al domini i ús públic caldrà seguir els procediments legalment
establerts segons la classificació jurídica del sòl, el tipus de sistema i el règim de gestió
previst en el Pla General dels que en resulten la cessió gratuïta o bé l’expropiació
forçosa dels terrenys.
4. La titularitat i afectació pública no exclou la possibilitat de la cessió dels drets de
superfície per un període de temps no superior a 75 anys en aquells sistemes que aquest
aprofitament privat sigui compatible amb la naturalesa del sistema i els objectius del
planejament.
III.I.3. Obtenció dels sistemes
1. Els sistemes passaran a titularitat pública segons el procediment previst a la Llei de
Mesures d’Adequació de l’Ordenament Urbanístic de Catalunya i el seu Reglament, en
particular són d’aplicació els articles 16 al 19, inclusiu aquest, de la Llei i els 66 al 9 del
Reglament aprovat per Decret 146/1984 del Consell Executiu de la Generalitat de
Catalunya.
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2. En la memòria del Pla General o en la regulació detallada dels diferents sectors,
s’estableixen les especificacions concretes per a cada sistema o part d’ell.
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CAPÍTOL II
SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS

(CLAU 1)

III.II.1. Definició i tipus
1. Comprèn els espais que es destinen a usos públics o col·lectius al servei de tota la
població, bé a escala local, comarcal o fins i tot més extensa.
2. Segons la seva titularitat i estat actual distingirem els tipus d’equipaments següents:
−
−
−

Existents públics
Existents privats
Projectats

(Clau 1a)
(Clau 1b)
(Clau 1c)

3. Segons el seu ús distingirem:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ús esportiu
Ús educatiu
Ús sanitari i assistencial
Ús cultural
Ús administratiu
Ús religiós
Ús de comunicacions
Usos varis
Ús indeterminat

(D)
(E)
(S)
(C)
(A)
(R)
(Co)
(V)

III.II.2. Règim
1. Els equipaments comunitaris assenyalats explícitament en el Pla General es consideren
equipaments integrants de l’estructura general i orgànica de l’ordenació del territori i
per tant segons el grau de definició del propi Pla General es conceptuaran com a
sistemes vinculants o com a indicatius segons el cas.
2. Els equipaments propis del planejament parcial resultants dels estàndards fixats en el
Pla General o en la legislació urbanística, compliran també les indicacions d’aquest
capítol.
3. Els equipaments comunitaris podran variar el seu ús per mitjà d’un Pla Especial global
que justifiqui la deguda cobertura de l’ús actual i del previst i sempre que es mantingui
l’adscripció al sistema d’equipament comunitari.
Aquests Plans Especials no podran disminuir la superfície total dels espais destinats a
equipament, ni dels espais de cessió o reserva obligatòria. Tampoc podran augmentar
l’edificabilitat total ni la densitat d’habitatges de l’àrea de referència.
Els equipaments públics d’ús específic que siguin substituïts per altres de no previstos
inicialment, podran ser canviats en cada moment amb la deguda justificació i sens
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perjudici del compliment de la legislació vigent.
4. L’Ajuntament, en el moment que ho consideri oportú podrà destinar a qualsevol ús els
equipaments d’ús indeterminat.
III.II.3. Determinacions del Pla General
1. En sòl urbà el Pla General assenyala en forma detallada la localització, forma i
dimensió de cada equipament, excepte a les àrees on es preveu la formulació prèvia i
obligatòria d’un Pla Especial on generalment s’estableix únicament un determinat
estàndard a complimentar en el planejament especial.
2. En el sòl urbanitzable el Pla General assigna determinats equipaments als diferents
sectors, ja sigui per mitjà d’un cert estàndard per unitat de superfície o una quantitat
concreta. En els plànols d’ordenació es reflecteixen les determinacions vinculants
mitjançant un traçat concret i la corresponent clau d’identitat o bé les indicatives per
mitjà d’un símbol regular de traç discontiu i la corresponent clau d’identitat.
3. En sòl no urbanitzable el Pla General estableix la localització, forma i dimensió de cada
equipament.
III.II.4. Condicions dels espais destinats a equipaments
Els espais destinats a equipaments comunitaris dels que la localització i forma s’hagi de
fixar en el planejament parcial o especial hauran de reunir les condicions següents:
1. El pendent mitjà mesurat en % no superarà en més de 5 punts la mitja del sector
considerat en el planejament.
2. La seva forma serà sensiblement regular per tal de permetre una correcta i fàcil
disposició de les edificacions previstes.
3. Disposaran d’un drenatge que impedeixi el seu embassament, el seu pis serà estable a
les aigües de pluja i a les avingudes i tindran un bon grau de compactació i capacitat
portant.
III.II.5. Condicions d’edificació
1. L’edificació en les àrees d’equipament s’ajustarà a les necessitats funcionals dels
diversos equipaments, a l’entorn i a l’ordenació urbanística envoltant o prevista.
2. En el planejament parcial o especial es concretaran les ordenances d’aplicació a cada
sistema considerat i l’índex d’edificabilitat net no serà inferior als següents:
1. Ensenyament:
0,3 m2/m2
2. Altres usos:
0,7 m2/m2
3. Per necessitats justificades de tipus funcional l’Ajuntament podrà acordar la fixació de
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condicions d’edificació diferencials per un determinat equipament.
4. En aquelles zones on sigui possible la reordenació volumètrica per mitjà d’estudis de
detall, l’Ajuntament podrà compensar en edificabilitat pròpia de l’equipament, la cessió
dels terrenys d’aquest sistema sempre que en un estudi de detall es reculli la nova
ordenació resultant.
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CAPÍTOL III
SISTEMA HIDROGRÀFIC

(CLAU 2)

III.III.1. Definició i règim
1. El sistema hidrogràfic comprèn el riu Francolí, els barrancs i torrents i els espais laterals
que constitueixen el seu curs i llits. Es considera un sistema indicatiu del Pla General.
2. Dins d’aquest sistema es consideren de domini públic els espais qualificats així per la
legislació d’aigües.
3. Tots els terrenys d’aquest sistema tindran sempre la consideració de no urbanitzables
subjectes a protecció especial.
4. Les actuacions públiques en els trams confrontants a les zones urbanes i urbanitzables
aniran encaminades, sobretot, a restablir les condicions naturals d’aquests espais i a la
integració en el paisatge urbà pel millor servei de la comunitat, restringint especialment
les ocupacions privatives.
III.III.2. Delimitació
1. El Pla General indica els terrenys qualificats com a sistema hidrogràfic que en aquests
moments poden ser de titularitat pública o privada conforme al disposat en la vigent
legislació d’aigües.
2. Els límits assenyalats podran ser precisats segons els criteris exposats a l’art. I.II.9.
III.III.3. Condicions
1. Els espais adscrits a aquest sistema no són edificables.
2. Segons l’establert a l’art. 86.2 de la Llei del Sòl els terrenys no podran ser dedicats a
utilitzacions que impliquin transformació del seu destí o naturalesa o lesionin el valor
específic que es vulgui protegir.
3. Per tota actuació dins d’aquest sistema i dels seus espais d’afecció s’haurà de demanar
autorització a la Comissaria d’Aigües.
III.III.4. Adscripció a la titularitat pública
1. Mitjançant Plans Especials es podran afectar terrenys de titularitat privada
corresponents a aquest sistema a l’ús i/o al domini públic per necessitats justificades i
que resultin coherents amb aquest tipus de sòl.
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2. Específicament es preveu la formació de Plans Especials per ordenar els marges laterals
a efectes de regularitzar el llit dels torrents en zones del voltant de les àrees urbanes i
urbanitzables, així com per construir i situar els col·lectors i elements propis de la xarxa
general de sanejament de la població o també per donar una continuïtat als elements del
sistema d’espais lliures contigus a aquest sistema.
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CAPÍTOL IV
SISTEMA FERROVIARI (CLAU 3)
III.IV.1. Definició
1. Comprèn els terrenys que el Pla General adscriu a l’ús ferroviari i que inclou les línies
existents i les previstes per al futur amb els seus espais complementaris per als
passatgers, mercaderies i material ferroviari, així com els seus entorns de protecció.
2. Pel que fa a la reserva d’espais per a futures ampliacions, es considera un sistema
indicatiu de Pla General.
III.IV.2. Règim general
1. Sens perjudici de la competència estatal en la matèria aquest Pla conté les previsions
que en una consideració de conjunt del Terme Municipal corresponen al sistema
ferroviari.
2. Les obres i instal·lacions pels usos ferroviaris estan també subjectes a la normativa
específica sobre la matèria.
3. Les obres, instal·lacions i, si és el cas, els usos en el sòl immediat al sistema ferroviari,
estan subjectes a les limitacions que per raó de seguretat i conservació de les vies,
s’estableixen en la legislació de policia de ferrocarrils. (Llei de Policia de Ferrocarrils
de 23-XI-1877 i Reglament de 8-IX-1878 actualment).
III.IV.3. Condicions d’edificació i ús pels terrenys del sistema ferroviari
1. Les edificacions i instal·lacions a realitzar en el sistema ferroviari no superaran l’alçada
reguladora de 9 m. S’exceptuen d’aquesta norma les instal·lacions especials que ho
justifiquin per raons de necessitat de funcionament.
2. Podran situar-se alineades a vial en aquelles zones que hi confrontin.
En les zones restants i respecte als límits del sistema, es separaran en relació a cada
punt de l’edifici un 50% de la seva alçada amb un mínim de 3 m.
3. Els usos admesos són els següents:
− Usos públics:
j.5. Estacions ferroviàries
e.3. Centres de Primers Auxilis
g.2. Comerç especialitzat
g.4. Restaurants, bars, cafeteries i similars
− Ús de magatzem
− Ús d’aparcament
− Ús d’habitatge: (exclusivament per al personal permanentment vinculat al
funcionament i manteniment de les instal·lacions ferroviàries).
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III.IV.4. Limitacions d’edificació als terrenys confrontats amb el sistema ferroviari
1. Independentment de les limitacions fixades en la legislació de policia de ferrocarrils,
s’estableix per raons urbanístiques la condició de separar les edificacions un mínim de
20 m de l’eix de la via més propera o aquella altra distància superior, si és el cas, que es
reflecteixi en els plànols d’ordenació i sigui quina sigui la classificació del sòl en
qüestió.
2. S’exceptua de la limitació imposada en l’apartat anterior, l’edificació en el sòl urbà
quan entre els solars i la via, ja existeixi un vial o bé estigui previst aquest en el propi
del Pla General, així com en aquells llocs del sòl urbà on el Pla General ho assenyala
explícitament en els plànols d’ordenació.
3. En qualsevol cas i segons l’art. 1, paràgraf 3 de la Llei de 23-XI-1877, es necessitarà
l’autorització de l’Organisme Administratiu competent com a requisit previ a la
llicència, per a tota construcció, obertura de rases, plantació, etc. que es projecti
realitzar a menys de 20 m a cada costat del carril més proper del ferrocarril.
III.IV.5. Condicions especials per als Plans Parcials confrontants amb el sistema
ferroviari
1. Els Plans Parcials corresponents a sectors de sòl urbanitzable programat o no
programat, creuats però confrontants amb el sistema ferroviari, regularan l’edificació i
l’ús del sòl, respectant les limitacions imposades per la legislació especial ferroviària i
per aquestes urbanístiques que tindran la condició de mínimes.
2. Les franges no edificables definides per la línia a 20 m de l’eix de la via més propera i
el límit del sistema ferroviari podran ser destinades pels Plans Parcials a qualsevol ús
urbanístic si bé per destinar-los a equipaments públics caldrà que formin part d’un
conjunt més ampli de terrenys i que es demostri la possibilitat d’encabir-hi correctament
les edificacions previstes. Els vials que es puguin situar en aquestes franges es
mantindran a una distància mínima de 7,5 m del carril exterior de la via existent més
propera.
3. Com a despesa urbanística addicional a realitzar pels promotors o propietaris en els sòls
urbanitzables en qüestió, es conceptuarà l’establiment de tanques, closes o d’altres
mecanismes de seguretat que puguin aïllar les vies del ferrocarril i que seran
d’obligatòria construcció.
4. També caldrà incloure de forma total o parcial dins les despeses d’urbanització, les que
es derivin de la supressió d’un pas a nivell, sempre que la urbanització del sector en
qüestió pugui generar un tràfic que faci més necessària la realització d’aquesta obra.
III.IV.6. Llicència municipal
Les construccions, instal·lacions, usos, edificacions i altres activitats previstes a l’art. 1 del
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Reglament de Disciplina Urbanística que hom tingui previst realitzar en els espais adscrits
al sistema ferroviari i en les seves zones laterals de protecció, estan subjectes en tot cas, i
sens perjudici d’altres autoritzacions, a llicències municipals i autorització del ferrocarril.

95

CAPÍTOL V
SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS

(CLAU 4)

III.V.1. Definició
1. Sens perjudici del que estableix la legislació específica de la matèria, aquest Pla
General regula la normativa aplicable al sistema d’infrastructures de serveis tècnics
composta per:
a) Sistema d’abastament d’aigua. Comprèn captacions, conduccions d’elevació,
dipòsits reguladors i xarxa pública de distribució.
b) Sistema de sanejament. Comprèn xarxa de col·lectors públics, estacions depuradores
i emissaris.
c) Sistema d’instal·lacions de subministre elèctric. Comprèn les àrees destinades a
recepció, distribució i transformació de l’energia elèctrica, així com les xarxes de
transport de mitja i alta tensió.
d) Sistema d’instal·lacions telefòniques. Comprèn central telefònica i conduccions.
2. Pel que fa als espais reservats per a ampliacions dels serveis tècnics, es considera un
sistema indicatiu del Pla General.
III.V.2. Condicions
1. En els sòls destinats a serveis tècnics solament s’admetran els usos propis del servei o
instal·lació de funcionament fixades en la legislació especial de cada matèria.
2. Amb la deguda justificació s’admetrà també la construcció d’un habitatge per al guarda
de les instal·lacions.
3. Les edificacions i construccions hauran d’integrar-se en el paisatge de l’entorn on
s’ubiquin i hauran de col·locar-se en forma aïllada envoltats d’espais lliures enjardinats.
S’exceptua d’aquesta condició la Central Telefònica que es regularà per les ordenances
d’edificació de la subzona 11b en la qual es troba situada.
4. Queda prohibida la construcció d’edificis i instal·lacions industrials a la projecció i
proximitats de les línies elèctriques d’alta tensió a menor distància de l’establerta al
Reglament de 28-XI-1968 o al que el pugui substituir en el futur.
5. Serà d’especial aplicació tot el previst en l’article I.V.7 d’aquestes Normes
Urbanístiques.
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CAPÍTOL VI
SISTEMA VIARI

(CLAU 5)

III.VI.1. Definició
1. Comprèn les instal·lacions i el sòl reservat per al traçat de la xarxa viària necessària per
donar accessibilitat a les diferents àrees de la població i garantir el necessari nivell de
mobilitat de les persones i béns.
També comprèn les àrees d’aparcament públic i les estacions de servei la titularitat dels
quals es regularà per la seva normativa específica.
III.VI.2. Classificació
1. Dins del sistema viari vinculant distingirem:
a) Carreteres existents, que són les mantingudes pel Pla General i depenents de l’Estat,
de la Generalitat o de la Diputació Provincial.
b) Vies bàsiques, que són les vinculants de caràcter local.
2. Dins del sistema indicatiu distingirem:
a) Carreteres projectades, que són les de caràcter interurbà actualment en projecte.
b) Vies ordenadores que són les indicatives de caràcter local.
3. Dins del sistema propi del planejament parcial distingirem:
a) Vies secundàries i d’accés que són les pròpies d’aquest sistema i de caràcter urbà.
b) Camins rurals, que són els de caràcter essencialment agrícola.
4. Aquesta classificació queda reflectida en els plànols d’estructura orgànica del territori.
Les vies no reflectides en plànols pertanyen al sistema propi del planejament parcial.
III.VI.3. Règim general
1. Carreteres existents: vénen regulades per la Llei de Carreteres 51/1974 de 19 de
desembre, el seu Reglament d’11 de febrer de 1977 i les normes pròpies de l’Organisme
titular.
2. Vies bàsiques: el Pla General indica el traçat d’espai total reservat. Normalment
s’especifiquen també les rasants definitives d’alguns punts significatius dels vials que
tenen un caràcter orientatiu respecte a les vies no executades i que per tant podran
reajustar-se mitjançant estudis de detall i projectes d’urbanització, segons l’art. I.II.9.
La reforma de les vies bàsiques que d’acord amb els criteris de l’art. I.I.4. constitueixi
una modificació requerirà la justificació i tramitació pròpia d’una modificació del Pla
General.
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3. Carreteres projectades: vindran regulades per les mateixes normes que les carreteres
existents.
Al tractar-se de traçats indicatius, en tots els trams que passin pel sòl classificat de no
urbanitzable podran variar-se justificadament en el seu traçat i secció, si bé hauran de
mantenir el nivell de mobilitat i l’enllaç amb totes les vies que el Pla General assenyali.
En els trams urbans o urbanitzables seguiran el traçat previst en el Pla General com si es
tractés d’una via bàsica i per tant els Plans Parcials Especials i Estudis de Detall no
podran modificar el seu traçat ni disminuir la superfície de terrenys reservats.
4. Vies ordenadores: admeten modificacions de traçat, secció i rasants a nivell de Pla
Parcial o Especial, si bé aquests hauran de justificar degudament la major funcionalitat i
nivell de servei de la nova via mantenint el model d’ordenació urbanística, el nivell de
mobilitat i l’enllaç amb les vies que el Pla General assenyali, així com la superfície de
terrenys reservats per la via considerada.
5. Vies secundàries i d’accés: el Pla General recull les existents i que es mantenen. El
planejament parcial en els sectors urbanitzables o en les àrees de millora urbana i els
estudis de detall pel que fa als vials interiors d’accés als edificis ordenats pel propi
estudi fixaran les de nova creació.
D’acord amb l’art. I.I.4.i amb les limitacions en ell assenyalades, mitjançant Plans
Especials de Reforma Interior podrà variar-se les vies d’aquest tipus recollides en el Pla
General sense que això constitueixi modificació del Pla General.
6. Camins rurals: el Pla General assenyala els principals camins rurals existents i que es
mantenen. El planejament especial podrà variar però el seu traçat mantenint el nivell de
servei que donen i també podrà completar la xarxa de camins rurals amb altres camins
ja existents o de nova creació.
Els camins assenyalats en el Pla General es consideraran d’amplada mínima 5 m a
comptar de l’eix actual i aquesta dimensió serà respectada pels Plans Especials.
Els restants camins assenyalats pels Plans Especials tindran una amplada mínima de 3
m.
Tots els camins assenyalats en el planejament aprovat es consideraran constituïts per les
zones de domini públic i les de servitud.
Serà de domini públic el sòl ocupat pel camí segons prevegi el planejament.
La zona de servitud del camí consistirà en dues franges de terreny situades a cada costat
del camí, delimitades interiorment per dues línies paral·leles a l’anterior situades a una
distància d’1,5 m.
En la regulació del sòl no urbanitzable es complementa el règim aplicable a aquestes
vies.
7. Enllaços i interseccions: les determinacions gràfiques del Pla General no vinculen la
forma concreta que es determinarà en els Plans Especials, Estudis de Detall o Projectes
de Construcció si és el cas. Aquests documents podran variar-la justificadament però no
podran reduir les reserves de sòl, el nivell de mobilitat i d’enllaç amb totes les vies que
el Pla General assenyali. Els possibles terrenys sobrants dels projectes definitius
mantindran la qualificació com a reserva futura pel sistema viari.
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III.VI.4. Protecció del sistema viari vinculant
1. En el sòl urbanitzable i no urbanitzable la línia d’edificació respecte a les carreteres
existents ve determinada per l’art. 35 de la Llei 51/74 i l’art. 77 del Reglament aprovat
per R.D. 1073/77 de tal manera que queden prohibides les obres de construcció,
reconstrucció o ampliació de qualsevol tipus d’edificació amb excepció de les que
resultin imprescindibles per a la conservació i manteniment de les existents, a menys de
25 m de l’aresta exterior de la calçada en les carreteres de la xarxa nacional i de 18 m
en la resta de carreteres.
2. En el sòl no urbanitzable, les vies bàsiques locals es regularan en forma idèntica a
l’apartat anterior, situant-se la línia d’edificació a 18 m de l’alineació oficial del carrer.
3. En els altres supòsits, travesseres urbanes, vies bàsiques urbanes i en sòl urbanitzable, la
línia d’edificació es determinarà en el planejament corresponent, respectant en el cas de
carreteres com a mínim la zona de domini públic i en zones d’edificació oberta i de
nova urbanització també la distància mínima de 10 m de l’eix de la carretera. Es tindran
també en compte les indicacions fixades pel Pla General en cada sector o àrea
d’actuació.
III.VI.5. Protecció del sistema viari indicatiu
1. Pel que fa a les carreteres projectades dins el sòl no urbanitzable, veure les disposicions
transitòries.
2. Respecte al sòl urbanitzable, s’aplicaran les disposicions de l’apartat 1 de l’art. III.VI.4.
3. En les travesseres urbanes projectades s’aplicarà l’apartat 3 de l’art. III.VI.4.
4. La línia d’edificació respecte a les vies ordenadores es fixarà en el corresponent
planejament parcial o especial atenent a les indicacions fixades pel Pla General en cada
sector o àrea d’actuació.
III.VI.6. Protecció del sistema propi de planejament parcial
1. En les vies secundàries i d’accés es tindran en compte les determinacions del Pla
General establertes amb caràcter general i específicament per a cada sector o àrea
d’actuació, així com les determinacions que cada Pla Parcial o Especial fixin.
2. En les zones de servitud dels camins rurals no es permetran altres usos que aquells que
siguin compatibles amb la seguretat vial i en conseqüència no podran realitzar-se ni
autoritzar-se en ells, tancaments de cap classe, ni altre mena d’obstacles que impedeixin
o dificultin l’entrada en la zona ni l’ocupació dels seus terrenys, ni tan se val per mitjà
de la modificació o reposició dels preexistents.
3. L’Ajuntament podrà utilitzar o autoritzar la utilització de les zones de servitud per
qualsevol de les finalitats següents:
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a) Emmagatzemar temporalment materials, maquinària, eines destinades a les obres de
construcció, reparació o conservació del camí.
b) Dipositar temporalment objectes o materials de qualsevol tipus que, per qualsevol
causa, es trobin en el camí i constitueixin un obstacle o perill per la circulació.
c) Estacionar temporalment vehicles o remolcs que a causa d’avaria o qualsevol altra
raó no puguin ser obligats a circular.
d) Aconduir aigües que corrin pel camí.
e) Aprofitar, per a ús exclusiu de les obres del camí, recursos geològics mitjançant les
oportunes autoritzacions.
f) Autoritzar el pas de conduccions d’aigua, electricitat, telèfons,... o de qualsevol altre
tipus.
g) Altres anàlogues que contribueixin al millor servei i ordenació del camí.
4. En els casos b), c) i d) de l’apartat anterior, la utilització temporal indicada pels terrenys
no requerirà la prèvia notificació de l’Ajuntament als propietaris afectats.
5. En els casos a), e), f) i g) del mateix apartat, l’Ajuntament notificarà prèviament al
propietari i a l’arrendatari si fos el cas, la resolució d’ocupar els terrenys, expressant en
forma certa o aproximada, la superfície a ocupar, el termini previst, la finalitat de
l’ocupació i la persona o entitat beneficiària.
Aquesta resolució serà immediatament executiva.
6. En tot cas seran indemnitzats l’ocupació de la zona de servitud i els danys i perjudicis
causats per la seva utilització. Aquesta indemnització, en el seu cas, serà per compte del
beneficiari.
III.VI.7. Limitacions d’ús
1. El sistema viari, a excepció de les àrees d’aparcament i les estacions de servei, és
absolutament no edificable en superfície i d’acord amb el seu destí públic no podrà ser
objecte d’aprofitaments privatius una vegada realitzada la seva obertura.
2. Malgrat tot, es permetran els usos provisionals privatius d’aquelles parts d’aquest
sistema que resultin necessàries per les següents finalitats segons criteri discrecional de
l’Ajuntament i si és el cas, d’altres Organismes competents.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tancat provisional d’obres.
Provisió de materials en les obres en execució.
Col·locació de maquinària fixa d’obres (grues, formigoneres, ...).
Disposició de bastides d’obres.
Instal·lació de casetes i aparells per a fires i festes.
Qualsevol altra finalitat que l’Ajuntament consideri oportuna.

3. Es permetrà l’ocupació del subsòl per a la construcció d’equipaments públics que no
impedeixin el seu ús de vialitat.
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4. Es permetrà l’ocupació del subsòl amb els elements propis de les instal·lacions de
serveis públics tant si són de titularitat municipal com d’empreses de serveis públics,
sense que en aquest darrer cas pugui pressuposar-se cap tipus de domini particular dels
terrenys afectats i les autoritzacions s’entendran de caràcter provisional i sense dret a
rebre indemnitzacions de cap classe en el supòsit d’ordenar la seva eliminació.
La instal·lació d’aquestes conduccions l’efectuarà l’empresa sol·licitant d’acord amb les
normes municipals, evitant en general la proximitat a altres preexistents, a edificis
confrontants i a l’arbrat. Es procurarà que passin sempre per les voreres i que traspassin
les calçades de manera sensiblement perpendicular, responent els concessionaris dels
danys i perjudicis ocasionats a altres instal·lacions o béns de propietat municipal,
obligant-se a restituir els elements urbans deteriorats.
L’Ajuntament podrà establir la corresponent fiança per respondre d’aquests danys.
5. Solament en casos excepcionals es permetrà l’ús de terrenys públics per al pas de
canalitzacions o conduccions privades. Aquestes instal·lacions també es regularan per
les disposicions de l’apartat anterior.
6. La col·locació de cartells o altres mitjans de publicitat visibles des de la via pública està
subjecte a llicència municipal. A les zones de domini, servitud i afecció de les carreteres
no serà permès fer publicitat segons l’establert en l’art. 36 de la Llei de Carreteres i 74
del seu Reglament.
L’Ajuntament podrà denegar el permís quan tot i complint les normes municipals es
consideri que pugui distorsionar o pertorbar el patrimoni natural o cultural.
III.VI.8. Àrees d’aparcament

(Clau 5a)

1. Les àrees assenyalades com d’aparcament en els plànols d’ordenació queden adscrites a
aquest ús específic.
2. Aquestes àrees podran protegir-se amb els elements lleugers tals com marquesines o
simples coberts.
En altre cas s’hauran d’enjardinar essencialment amb arbrat.
III.VI.9. Àrees de servei

(Clau 5b)

1. Els espais qualificats d’aquesta manera i previstos en els plànols d’ordenació, es
destinaran a aquesta finalitat en la que s’observaran les disposicions oficials vigents, i
en el no previst les edificacions s’ajustaran a l’ordenació urbanística resultant prevista
en les zones contigües.
2. La superfície ocupada màxima per les construccions o les cobertes no serà superior al
50% de l’àrea considerada.
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CAPÍTOL VII
SISTEMA D’ESPAIS LLIURES

(CLAU 6)

III.VII.1. Definició
1. Comprèn els terrenys existents o destinats a domini i ús públic amb aportació de
vegetació, destinats a la creació o manteniment de jardins, parcs, arbredes i altres
similars dedicats al gaudi i esbarjo públics o a la formació de pantalles d’aïllament entre
àrees contigües de diferent ús.
Es distingeix entre els parcs públics que formen part de l’estructura general i orgànica
del territori i els jardins públics que estan al servei directe d’una àrea o sector
determinat.
2. També s’inclouen dins aquest sistema les àrees esportives o de lleure i esbarjo de
titularitat pública, amb predomini dels espais no edificats.
3. En els plànols d’ordenació es diferencien els espais lliures existents (clau 6a) dels
projectats (clau 6b) i les àrees esportives existents (clau 6 a D) de les projectades (clau 6
b D).
III.VII.2. Determinacions del Pla General
1. Aquest Pla General estableix la localització dels espais lliures inclosos en la categoria
de parcs públics i àrees esportives en el sòl urbà i sòl no urbanitzable. Assenyala també
els parcs públics del sòl urbanitzable que corresponen a espais naturals que interessa
protegir i finalment assigna reserves d’ells als sectors de sòl urbanitzable que considera
convenients la localització dels quals caldrà concretar i precisar per mitjà dels Plans
Parcials o Especials.
2. En sòl urbà també la localització dels jardins públics o bé estableix la seva previsió i
condicions en determinades àrees per mitjà de Plans Especials o Estudis de Detall que
resultaran en aquest cas de redacció prèvia obligatòria.
3. En sòl urbanitzable es fixen les condicions que hauran de reunir els espais destinats pels
Plans Parcials a jardins públics i àrees esportives.
III.VII.3. Limitacions d’ús i volum
1. Queden prohibits els edificis que puguin desvirtuar el caràcter dels terrenys i tots
aquells que suposin el seu aprofitament privatiu.
2. S’entendrà que no estan inclosos en l’apartat anterior les edificacions d’instal·lacions
esportives públiques, quioscos, escenaris, parades,... i altres similars destinats a usos
culturals, recreatius o a usos provisionals per a festes populars, fires, revetlles, etc.
3. Els edificis construïts de caràcter fix no ocuparan més del 5% dels terrenys de cada
àrea.
102

4. L’alçada màxima autoritzada pels de caràcter fix serà de 7 m pel cas d’edificacions a
situar en els parcs i jardins.
5. Dins aquest sistema, els espais destinats a circulació rutllada de servei o a l’aparcament
no superaran el 5% de la superfície de cada àrea.
6. Sempre que no es desvirtuï la finalitat de l’ús superficial del terreny, l’Ajuntament
podrà acordar la construcció de soterranis dedicats a ús d’interès públic o social en els
termes previstos a l’apartat 4 de l’art. III.I.2. i amb les condicions que almenys en un
50% de la superfície de cada àrea es disposi un gruix de terra no inferior a 50 cm, que
en un 10% més un gruix no inferior a 1 m per tal de permetre un majoritari
enjardinament d’aquests espais i que finalment es garanteixi un drenatge adient.
III.VII.4. Condicions dels parcs públics
1. Els parcs públics es realitzaran bàsicament per mitjà de grans masses d’arbrat i
jardineria als quals efectes almenys el 70% de la seva extensió haurà de ser permeable i
tenir bones condicions per a la plantació.
2. Exceptuant els casos en què la situació dels parcs vingui assenyalada en el propi Pla
General, el pendent mitjà dels parcs públics que calgui preveure en els Plans Parcials
mesurat en % no superarà en més de 10 punts la mitja del sector considerat en el
planejament.
III.VII.5. Condicions dels jardins públics
Llevat dels ja existents o dels previstos directament pel Pla General, els espais que el
planejament especial o parcial d’obligatòria redacció, destini a jardins públics compliran les
següents condicions una vegada urbanitzats per tal de poder comptabilitzar com a tals:
1. El pendent màxim serà del 20%.
2. Presentaran una superfície no inferior a 1.000 m2, en la qual es pugui inscriure una
circumferència de 30 m de diàmetre mínim.
3. Posseiran condicions apropiades per a la plantació d’arbres i altres espècies vegetals
almenys en un 60% de la seva extensió i obligaran, en el seu cas, a pavimentar el 70%
dels terrenys inhàbils restants.
4. Tindran garantit el seu assolellament majoritari i adequat en relació amb la possible
edificació circumdant.
5. Es realitzaran fonamentalment a base d’arbres, jardineria i jocs infantils.
6. Disposaran d’un drenatge que impedeixi el seu embassament i tindran els terrenys
estabilitzats a l’erosió.
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III.VII.6. Condicions de les àrees esportives o de lleure i esbarjo
Llevat dels ja existents o dels previstos directament del Pla General, els espais que el
planejament especial o parcial d’obligatòria redacció destini a àrees esportives o de lleure i
esbarjo compliran les condicions següents una vegada urbanitzats per tal de poder
comptabilitzar com a tals:
1. El pendent màxim en cap punt del terreny no serà superior al 10%.
2. No presentaran estrangulaments d’amplada inferiors a 15 m.
3. La seva forma i dimensió s’establirà de tal manera que sobre la base de considerar en
general un mínim de 6 m2 de terreny per habitatge del sector considerat, es permeti una
òptima disposició de pistes o conjunt de pistes reglamentàries
En conjunts inferiors a 150 habitatges no serà d’aplicació aquesta condició
4. Disposaran d’un drenatge que impedeixi el seu embassament, el seu pis serà estable a
les aigües de pluja i a les avingudes i tindran un bon grau de compactació i capacitat
portant.
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T Í T O L IV
REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
IV.I.1. Definició
1. El sòl urbà comprèn els terrenys ja consolidats per l’edificació i/o els dotats dels serveis
urbanístics bàsics.
2. Els sòls urbans que provinguin de l’execució d’un Pla Parcial o Especial, segueixen
subjectes a les obligacions contretes i a les derivades o relacionades amb el procés
establert pel corresponent Pla, en particular pel que fa a les cessions obligatòries, al pla
d’etapes i al sistema d’actuació fixats.
IV.I.2. Elements de regulació
1. Per ordenar les condicions de volum i usos, el Pla General ha dividit el sòl urbà en les
zones assenyalades en els plànols de zonificació i relacionades en l’apartat 1 de l’art.
I.IV.3.
2. Als efectes d’ordenar i garantir la gestió urbanística definint espais públics i zones
d’aprofitament privat, es delimiten en les àrees convenients, polígons o unitats
d’actuació que són objecte d’una regulació detallada.
3. Per tal de completar l’ordenament urbanístic en determinades àrees i zones, es preveu la
formulació prèvia de Plans Especials i Estudis de Detall.
IV.I.3. Gestió de les àrees delimitades com a unitats o polígons d’actuació
Mentre no s’indiqui altra cosa, s’entendrà que el sistema d’actuació aplicable a les diferents
unitats i polígons d’actuació assenyalats, serà el de compensació.
IV.I.4. Eixamplament de vials sobre solars o edificis existents
1. L’eixamplament de vials sobre solars o edificis existents en el sòl urbà es compensarà
amb l’aplicació del coeficient de 3 m3 per m2 de sòl cedit sempre que no s’hagi ja
recuperat almenys aquest volum per l’aplicació de nous paràmetres d’edificació
relacionats amb l’amplada del carrer o que s’indiqui expressament el contrari en cada
zona o subzona.
2. En les ordenances de zona s’especifica, quan convé, la situació concreta d’aquest volum
diferencial.
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CAPÍTOL II
NUCLI HISTÒRIC

(CLAU 11)

SECCIÓ PRIMERA
DEFINICIÓ I P.E.R.I.S
IV.II.1. Definició
Comprèn bàsicament les zones urbanes de la població anteriors al present segle. Es
diferencien vàries subzones:
−

Nucli central de Valls
(clau 11 a)
Correspon a l’àrea situada dins els ravals de la Ciutat de Valls: Raval de Sant
Antoni, Muralla del Castell, Plaça de Sant Francesc, Muralla de Sant Francesc,
Raval del Carme i Plaça del Portal Nou.

−

Ravals antics
(clau 11 b)
Comprèn vàries àrees pròximes al Nucli Central i que pel seu procés de formació
històrica tenen unes característiques similars.

−

Ravals antics amb tolerància industrial
(clau 11 c)
Idem anterior amb usos preexistents de caràcter industrial.

−

Nucli Central de Picamoixons
(clau 11 d)
Correspon al nucli agregat de Picamoixons.

−

Nucli Central de Fontscaldes
(clau 11 e)
Correspon al nucli agregat de Fontscaldes.

−

Nucli Central de Masmolets
(clau 11f)
Correspon al nucli agregat de Masmolets.

IV.II.2. Plans Especials de Reforma Interior
1. Els Plans Especials que es formulin en aquesta zona observaran les prescripcions
següents:
Subzona Densitat habitatges
per ha. bruta
(màxima)
11a, 11b 120
11c, 11d
11e
100
11f
70

Proporció de vials
i aparcaments
(mínima)
22

Proporció d’equipa- Índex
ments, parcs i jardins edificabilitat
(mínima)
brut (màxim)
18
1,8

20
20

15
10

1,5
1
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2. En les dotacions assenyalades en l’apartat anterior es consideren únicament les de
cessió gratuïta i obligatòria.
3. En la subzona 11 a caldrà elaborar un Plan Especial que faci front a les reserves
d’estacionament de la població i activitats comercials establertes. Aquest Pla podrà
estendre el seu àmbit a terrenys exteriors propers si els estudis justificatius demostren
les dificultats per a resoldre el problema sense ells.

SECCIÓ SEGONA
NUCLI CENTRAL DE VALLS

(Clau 11 a) 2

IV.II.3. Condicions d’ordenació i edificació
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació contínua en illa tancada i alineada a vial amb
les particularitats següents:
a) Alineacions interiors i profunditat màxima edificable
Serà necessari per definir la profunditat edificable de cada solar o parcel·la de les illes
qualificades de Clau 11.a amb asterisc, definir prèviament la profunditat edificable per
tota la illa a través del pla especial de reforma interior, adaptada a la realitat edificada.
El pati interior d’Illa serà edificable únicament en planta soterrani per ús d’aparcament.
b) Condició especial per als solars de dimensions inferiors a les mínimes
Tant per l’edificació dels solars de dimensions inferiors a les mínimes que es trobin
entre altres ja construïts com per la reedificació d’un solar previ enderroc o buidat
interior d’un edifici que es trobi en aquesta situació, caldrà seguir el procediment
següent:
En forma prèvia a la petició de llicència municipal d’edificació caldrà comunicar a
l’Ajuntament el propòsit de demanar-la. L’Ajuntament si no ho ha fet prèviament el
peticionari, donarà trasllat d’aquest escrit als veïns contigus, a fi i efecte de poder
aquests concertar amb el peticionari les oportunes condicions de cara a l’agrupació de
les seves finques.
Si en un termini màxim de 2 mesos no s’obté resposta conjunta dels afectats, quedarà
oberta la possibilitat de sol·licitar llicència municipal d’edificació.
Si havent-se manifestat interès per agrupar les finques no es sol·licités llicència en un
termini de 4 mesos, o posteriorment els interessats desistissin del seu propòsit,
l’Ajuntament podrà acordar la incoació d’un procediment administratiu per inclusió de
les finques en el Registre de Solars d’Edificació Forçosa.
L’Ajuntament fomentarà amb exencions o bonificacions de tipus fiscal l’agrupació de
solars fins un límit de 14 m de longitud de façana sempre que tots els solars primitius
mesurin menys de 7 m.
c) Reculades
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En cap cas es podrà compensar la reculada de les alineacions del sistema viari
mitjançant la constricció de planta àtic per sobre de l’alçada reguladora màxima, tret
dels expedients aprovats amb anterioritat a l’aprovació inicial d’aquesta modificació
d) Alçada reguladora màxima
A través d’un Pla Especial de Reforma Interior de tot l’àmbit del Centre Històric en
podrà determinar l’alçada reguladora màxima de 16, 50 metre corresponent a Planta
Baixa i 4 Plantes pis, a altres indrets singulars amb front a places existents o projectades
del Centre Històric.
e) Alçada reguladora mínima
Per carrers de menys de 6 m s’estableix en PB + 1P o 6 m.
En les places del Blat, de l’Oli i del Pati PB + 3P. En la resta dels carrers i places PB +
2P o 9 m.
f) Cossos sortints
S’aplica l’art. II.II.9., amb el màxim vol limitat a 0,80 m en general i 1,20 m en la plaça
del Pati.
Solament s’admetran cossos tancats o semitancats a la plaça del Pati i en els trams dels
edificis que amb façana al pati s’estenguin pels carrers adjacents en longitud no
superior a una vegada i mitja la seva amplada.
IV.II.4. Condicions d’ús
S’admeten els següents:
a) Habitatge unifamiliar.
b) S’admet en general l’ús de d’habitatge en planta baixa, amb les limitacions que
estableix un pla especial de reforma interior de tot l’àmbit del Centre Històric.
c) Industrial de 1a categoria en situacions A, B, C i D en general i en situació A en places
del Blat, Oli i Pati.
d) Aparcament en planta baixa, soterrani o semisoterrani. No s’exigirà la previsió de
places d’aparcament en els edificis que no limitin amb els Ravals perimetrals. En els
que sí ho facin la previsió serà la que resulti menor de les dues següents:
1. El 70% de la superfície del solar.
2. Segons l’art. II.V.3.
e) Magatzem de categoria 1a en situacions A, B, C i D.
f) Públic exceptuant els que ocupin més de 500 m2 de solar si corresponen als apartats
esportius o als de lleure i espectacles.
IV.II.5. Condicions estètiques
1. Adaptació a l’entorn
L’adaptació estètica de les construccions s’haurà d’adequar a l’ambient on es realitzi,
entenent, malgrat tot, que no es tracta de repetir o mimetitzar elements de l’entorn, sinó
d’adaptar-se i d’integrar-se al màxim dins del conjunt ambiental.
Amb aquesta idea i sens perjudici de l’adopció d’altres mesures per part de
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l’Ajuntament que siguin apropiades al cas, es seguiran les indicacions concretes dels
apartats següents.
2. Normes del projectes
En els projectes de reforma, ampliació o nova edificació s’especificarà tant en la
memòria com en els plànols el compliment de la normativa de protecció i estètica del
barri, al qual efecte en les façanes figuraran els detalls constructius de tots els elements
arquitectònics a escala adequada i relacionant els materials i acabats projectats.
A la memòria es justificarà l’elecció dels materials en base a l’entorn de l’obra.
Sempre que en el solar de referència ja existeixi alguna construcció, la petició de
llicència s’acompanyarà també de fotografies en color tant de les façanes exteriors com
de les interiors, si és el cas.
Les fotografies comprendran també les façanes dels 2 edificis contigus.
En cas que a una distància inferior a 20 m del centre d’alguna façana de l’edifici de
referència existís alguna construcció inclosa en el Catàleg Municipal d’edificis d’interès
arquitectònic, històric o artístic, s’aportaran també fotografies en color de totes les
façanes existents entre els dos edificis.
3. Elements d’interès
En tot tipus d’obres es conservaran els elements arquitectònics de remarcat interès
existents i, en cas de trobar-ne algun de nou en el decurs de les obres, s’hauran de posar
de nou en valor combinant-los adientment dins l’edifici i prèvia consulta als Serveis
Tècnics Municipals que en qualsevol cas podran disposar altres solucions d’obligat
compliment.
4. Longitud de façanes
La longitud de façanes amb una determinada composició estètica no superarà en cap cas
els 21 m.
En el cas d’edificis amb vàries façanes, aquesta limitació es complirà independentment
per cada una d’elles.
S’exceptuen d’aquesta norma els edificis de caràcter públic-oficial.
5. Sistemes constructius
No es prescriu cap sistema constructiu si bé caldrà que l’aspecte final correspongui
sempre al sistema tradicional de parets de càrrega.
6. Obertures
Amb la finalitat de mantenir l’actual proporció buit/ple dels edificis existents, la relació
entre la superfície de les obertures de les plantes de pis i la superfície de la façana
corresponent no superarà la proporció d’1:4.
L’amplada de les obertures de les plantes de pis no sobrepassarà la dimensió d’1,50 m.
En la planta baixa es proscriuen les obertures d’amplada superior als 3 m de llum,
excepte en el cas de cobrir-les amb arcades de relació fletxa/llum no inferior a 1:6. En
aquest cas es podrà arribar fins a l’amplada màxima de 4 m.
La separació entre dues obertures contigües no serà mai inferior a 30 cm, i si alguna
d’elles mesura més de 2 m la separació no serà inferior a 60 cm.
La separació de qualsevol obertura exterior, incloses per tant les de planta baixa, al límit
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mitjaner serà com a mínim de 60 cm.
7. Porxos existents
En els porxos existents a les places del Blat i de l’Oli s’haurà de respectar el caràcter
antic i en cas de restauració o reedificació caldrà reconstruir les arcades conservant les
proporcions, les formes i els tipus de materials originals. Les actuacions que en els
darrers anys han desfigurat parcialment els conjunts vindran obligades a complir
aquestes normes en els terminis i condicions que assenyali l’Ajuntament.
8. Cobertes
Les cobertes o bé seran planes o bé seran inclinades i fetes amb teula àrab sense passar
del 30% de pendent.
No es permetrà la desaparició dels ràfecs i barbacanes existents i els seus propietaris
estan obligats a conservar-los o a refer-los en cas d’enderrocament. Fins i tot en casos
en què ja s’haguessin eliminat, l’Ajuntament podrà obligar als propietaris a reposar-los
en conjunts o edificis d’interès especial.
Els àmpits dels terrats no sobrepassaran més d’1,20 m el nivell del paviment.
9. Pedra
La pedra a utilitzar en façanes serà de tipus ja existents a l’àrea i d’ús tradicional.
Es podrà admetre l’artificial sempre que sigui ben semblant a la natural de l’àrea.
En qualsevol cas es prohibeixen els acabats polimentats que proporcionin superfície
brillants o produeixin reflexos.
10. Ceràmica
El totxo vist sols s’admetrà si és del tipus manual tradicional del color típic de l’àrea.
Els revestiments ceràmics s’utilitzaran amb gran moderació, en petites proporcions,
colors i dibuixos de tipus tradicionals i únicament en revestiments d’elements tals com
balcons, ràfecs, trencaaigües,...
Es prohibeixen els de dibuixos que no siguin de tipus geomètric senzill.
11. Revestiments
A més de la pedra massissa o aplacada s’autoritzaran els pintats, estucats i esgrafiats
amb colors entonants amb els dominants del carrer i prescindint en qualsevol cas
d’aquells afegits darrerament que resultin dissonants amb el conjunt.
12. Metalls
En elements de manyeria s’utilitzarà preferentment el ferro colat i la forja. Es prohibeix
la utilització de l’alumini en to natural i l’acer inoxidable.
13. Plàstics i altres materials
Es prohibeix l’ús del plàstic en elements vistos d’aquesta àrea sigui quin sigui el seu
color i textura. També es prohibeix l’ús d’aquells materials que no siguin tradicionals a
l’àrea.
14. Excepcions admeses
Els metalls, plàstics i altres materials prohibits a l’àrea podran utilitzar-se, malgrat tot,
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per la formació d’anuncis i rètols que sempre seran de dimensions i caràcter discret i
sense cap mena d’estridència. Per això els rètols i anuncis lluminosos no podran ser de
tipus intermitent o variable.

SECCIÓ TERCERA
RAVALS ANTICS

(Clau 11 b)

IV.II.6. Condicions d’ordenació i edificació
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació contínua en illa tancada i alineada a vial amb
les prescripcions que seguidament s’estableixen, si bé per mitjà d’un estudi de detall es
podrà canviar el tipus d’ordenació.
a) Alineacions interiors i profunditat màxima edificable
Salvant el cas de les illes assenyalades amb asterisc en els plànols de zonificació no
s’estableixen al fixar-se l’ocupació màxima en el 100% dels solars.
En les illes assenyalades amb l’asterisc s’aplicarà l’apartat 1 de l’art. II.II.17.
b) Condició especial per als solars de dimensions inferiors a les mínimes
S’aplica l’apartat b) de l’art. IV.II.3.
c) Reculades
S’aplica l’apartat c) de l’art. IV.II.3. amb la paticularitat que per trams sencers de
carrers podrà augmentar-se, si és el cas, la profunditat edificable sempre que en conjunt
no s’augmenti l’ocupació.
d) Alçada reguladora màxima
Per a tota la subzona es fixa en PB + 3P i 13,50 m. Solament en el front d’illa
assenyalada amb asterisc, amb façana al Passeig dels Caputxins, s’admeten PB + 4P i
16,40 m podent-se portar aquesta alçada als carrers adjacents en longitud d’una vegada i
mitja l’amplada del vial mesurada en la boca del carrer i sense que la cinquena planta
pugui sobrepassar la perllongació de la línia definida per la profunditat edificable
corresponent al Passeig dels Caputxins.
Solament s’admetran els àtics previstos a l’apartat f) sobre eixamplament de vials.
e) Alçada reguladora mínima
S’estableix per a tota la subzona el mínim de PB + 1P o 6 m, excepte en el Passeig dels
Caputxins on serà PB + 2P o 9 m.
f) Eixamplament de vials
L’eixamplament de vials sobre solars o edificis es compensarà, fins on sigui possible en
cada cas, en forma d’àtics a raó de 3 m3 per m2 de sòl afectat.
IV.II.7. Canvi de tipus d’ordenació
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1. Es podrà canviar el tipus d’ordenació d’una determinada illa per mitjà d’un estudi de
detall si es compleixen les condicions següents:
a) Es rebaixarà la superfície de sostre edificable total de l’illa almenys en un 20% i
sense comptabilitzar el resultant de l’ocupació del pati d’illa si és el cas.
b) S’alliberarà per a l’ús públic, mantenint però el domini privat, almenys una
superfície corresponent al 30% de la total de l’illa.
c) L’alçada reguladora màxima s’estableix en PB + 4P i 16,40 m si bé els volums
s’hauran de separar de la línia oficial del carrer de la vorera d’enfront almenys el
50% de l’alçada pròpia i els diferents blocs aïllats hauran de separar-se almenys la
distància corresponent al 75% de l’alçada lliure del més alt dels dos considerats en
cada cas.
d) L’establiment i la conservació de tots els serveis urbans incloent l’enjardinament i la
neteja en les parts que suposin un augment de la superfície d’ús públic.
e) S’inclouran en l’estudi també les obres d’urbanització que afectin a la zona d’ús
públic, tals com enllumenat, mobiliari urbà, paviments, enjardinament, sistema de
reg, desguassos i embornals, etc.
f) S’haurà de garantir l’enderroc immediat de totes aquelles construccions de l’illa que
resultin disconformes amb l’ordenació prevista a l’estudi de detall i en qualsevol cas
no es podrà concedir cap permís d’obra sobre l’estudi en tant no s’hagi acomplert
aquesta condició.
2. L’aprovació d’aquests estudis serà en base a l’acompliment de les anteriors condicions,
a les disposicions legals vigents i a les condicions de l’espai d’ús públic tals com forma,
aireació, asolellament, vistes, ambient, quantitat i qualitat de l’enjardinament, etc.
3. Les edificacions s’hauran d’ajustar a l’estudi de detall i no es concedirà llicència de
primera ocupació i d’activitat pels edificis que materialitzin l’últim 30% del sostre
edificable previst, mentre no s’hagin executat totalment les obres d’acondicionament de
l’espai públic.
4. Els edificis destinats total o parcialment a serveis municipals tampoc quedaran obligats
a respectar el tipus d’ordenació sempre que dins del propi àmbit es compleixin les
condicions d’ordenació exigides en aquest article als estudis de detall.
5. En aquells casos en què convingui als interessos municipals, l’Ajuntament podrà
acceptar la cessió en ple domini dels terrenys alliberats i fins i tot participar parcial o
totalment en els costos d’urbanització d’aquests terrenys.
IV.II.8. Unitats d’actuació
En l’àmbit de les unitats d’actuació delimitades d’acord amb l’art. I.III.3. podran redactarse estudis de detall segons el previst als apartats 3, 4 i 5 de l’art. 65 del Reglament de
Planejament mantenint l’ordenació en illa tancada, o canviant la tipologia segons el previst
a l’art. IV.II.7.
IV.II.9. Condicions d’ús
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S’admeten els següents:
a) Habitatge unifamiliar.
b) Habitatge plurifamiliar excepte en plantes baixes.
c) Industrial de 1a. categoria en situacions A, B, C i D i 2a categoria en situacions B, C i
D.
En el Passeig dels Caputxins sols s’admetrà la 1a categoria en situació A.
d) Aparcament. Els edificis obligats a reservar places d’aparcament ho faran segons la
menor de les previsions següents:
1. El 70% de la superfície del solar.
2. Segons l’art. II.V.3.
e) Magatzem de 1a i 2a categoria.
f) Públic exceptuant els que ocupin més de 500 m2 de solar si corresponen als apartats
esportius o als de lleure i espectacles.

RAVALS ANTICS

(Clau 11 b 1) 3

IV.II.9.bis. Condicions d’ordenació i edificació
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació contínua en illa tancada i alineada a vial amb
les prescripcions que seguidament s’estableixen. L’alineació al carrer Miralbosc queda
fixada en el plànol núm. 5 de la modificació del Pla General.
a) Alineacions interiors i profunditat màxima edificable
No s’estableixen en fixar-se l’ocupació màxima en el 100% dels solars en planta baixa.
Les plantes pis 2 i 3 es recularan de l’alineació de la muralla de Sant Antoni, segons el
plànol núm. 6 de la modificació del Pla General.
b) Condicions especials per als solars de dimensions inferiors a les mínimes
S’aplica l’apartat b de l’article IV.II.3.
c) Alçada reguladora màxima
Es fixa en PB + altell + 3P i 14,32 metres, que correspon a l’alçada de la part superior
de l’últim forjat al carrer Miralbosc. El front de la façana a la muralla de Sant Antoni
queda definit per la façana catalogada, ja que les plantes pis 2 i 3 del nou edifici queden
reculades tal i com s’estableix en el punt a.
Veure els plànols núm. 7 i núm. 8 de la modificació del Pla General.
d) Edificabilitat màxima
En funció de les ocupacions màximes grafiades al plànol núm. 6 de la modificació del
Pla General.
Edificabilitat Pla General
Zona 11b

Edificabilitat modificació Pla General
Zona 11 b 1_____________________
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Planta baixa: 550,57 m2
Planta pis 1: 550,57 m2
Planta pis 2: 550,57 m2
Planta pis 3: 550,57 m2
TOTAL: 2.202, 28 m2

Planta baixa: 565,61 m2
Planta altell:
60,68 m2
Planta pis 1: 565,61 m2
Planta pis 2: 524,85 m2
Planta pis 3: 524,85 m2
TOTAL:
2.241,60 m2

3 m3/m2 de sòl afectat
pel c/ Miralbosc
128,73 x 3/2,90 133,17 m2
TOTAL: 2.335,45 m2

A.R.M. 14,32 m (PB+ altell + 3P)
corresponen a l’alçada de l’últim
forjat al carrer de Miralbosc

A.R.M. 13,50 (PB + 3P)
e) Condicions d’ús
És d’aplicació l’article IV.II.9.

SECCIÓ QUARTA
RAVALS ANTICS AMB TOLERÀNCIA INDUSTRIAL

(Clau 11 c)

IV.II.10. Condicions d’ordenació i edificació
1. S’apliquen els arts. IV.II.6., IV.II.7. i IV.II.8., amb la particularitat que les referències
que en aquests articles es fan al Passeig dels Caputxins, s’entendran aquí fetes a la Plaça
del Portal Nou.
2. En les illes assenyalades amb asterisc i amb la finalitat de protegir els horts i patis
lliures existents, es defineixen unes franges edificades a tota alçada, uns patis interiors
edificables en planta baixa i una patis exteriors de caràcter no edificable.
IV.II.11. Condicions d’ús
S’admeten els següents:
a) Habitatge unifamiliar.
b) Habitatge plurifamiliar excepte en plantes baixes.
c) Industrial de 1a categoria en situació A, B C i D, 2a categoria en situació B, C i D i 3a
categoria en situació C i D.
d) Aparcament.
e) Magatzem en categories i situacions idèntiques a l’ús industrial.
f) Públic.

SECCIÓ CINQUENA
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NUCLI CENTRAL DE PICAMOIXONS

(Clau 11 d)

IV.II.12. Condicions d’ordenació i edificació
S’aplica l’art. IV.II.3. amb les particularitats que l’alçada reguladora màxima serà de PB +
3P i 12,50 m, la mínima de PB + 1P o 6 m , en els cossos sortints s’aplica sense altres
restriccions l’art. II.II.9. i en les illes assenyalades amb asterisc es consideren edificables
solament en PB els patis d’illa definits en els plànols d’ordenació
IV.II.13. Condicions d’ús
S’admeten els següents:
a) Habitatge.
b) Industrial de 1a categoria en situació A, B, C i D, 2a categoria en situació B, C i D i 3a
categoria en situació C i D.
c) Aparcament.
d) Magatzem en categories i situacions idèntiques a l’ús industrial.
e) Públic.

SECCIÓ SISENA
NUCLI CENTRAL DE FONTSCALDES

(Clau 11 e)

IV.II.14. Condicions d’ordenació i edificació
S’aplica l’art. IV.II.3. amb les particularitats que l’alçada reguladora màxima serà de PB +
2P i 9,80 m amb un marge de tolerància entre el nivell d’arrencada de la coberta i l’altura
reguladora màxima d’1,50 m per conformar la clàssica golfa destinada exclusivament a
magatzem, l’alçada reguladora mínima serà d’1 planta i 3 m, en els cossos volats s’aplica
sense restriccions l’art. II.II.9. i en les illes assenyalades amb asterisc es consideren
edificables solament en PB els patis d’illa definits en els plànols d’ordenació.
IV.II.15. Condicions d’ús
S’admeten els següents:
a)
b)
c)
d)

Habitatge.
Industrial de 1a. categoria en situació A, B, C i D i 2a categoria en situació B, C i D.
Aparcament.
Magatzem en 1a. categoria en situació A, B, C i D, 2a categoria en situació B, C i D i
3a categoria en situacions C i D.
e) Públic.

SECCIÓ SETENA
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NUCLI CENTRAL DE MASMOLETS

(Clau 11 f)

IV.II.16. Condicions d’ordenació i edificació
S’aplica l’art. IV.II.3., amb les particularitats que l’alçada reguladora màxima serà de PB +
1P i 7 m, la mínima de PB + 1P o 6 m.
IV.II.17. Condicions d’ús
S’admeten els següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Habitatge unifamiliar.
Industrial de 1a categoria en situació B.
Aparcament exclusivament per a l’ús de cada edifici.
Magatzem en 1a categoria en situació B i D.
Públic.

IV.II.18. Condicions estètiques
S’aplica l’article IV.II.5.
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CAPÍTOL III
EIXAMPLE INTENSIU

(Clau 12)

SECCIÓ PRIMERA
IV.III.1. Definició
Aquesta zona comprèn vàries àrees fortament consolidades per l’edificació segons la
tipologia d’illa tancada, situades generalment en forma propera al Nucli Central i als Ravals
Antics de Valls i que s’han desenvolupat majoritàriament a partir de l’aprovació a l’any
1959 de l’anterior Pla General d’Ordenació Urbana.
Es diferencien vàries subzones:
−

Intensiu residencial (clau 12 a)
Correspon a l’eixample intensiu d’ús predominantment residencial dins el nucli
de població de Valls.

−

Intensiu amb tolerància industrial (clau 12 b)
Correspon a l’eixample intensiu del nucli de població de Valls en procés de
transformació de l’ús industrial predominant.

−

Intensiu residencial de Fontscaldes (clau 12 c)
Correspon a una àrea molt concreta de Fontscaldes que sutura per l’extrem nord
en el seu Nucli Central.

SECCIÓ SEGONA
EIXAMPLE INTENSIU RESIDENCIAL

(Clau 12 a)

IV.III.2. Condicions d’ordenació i edificació 4
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació en illa tancada i alineada a vial amb les
particularitats següents:
a) Reculades
S’admeten les generals, les específiques de la tipologia i a més les totals per un tram de
carrer, destinades a millorar la circulació de vianants o l’aparcament públic amb la
condició d’establir-les per mitjà d’un estudi de detall que sense augmentar l’alçada
prevista, augmenti la profunditat edificable del tram reculat i no suposi increment de
l’edificabilitat anterior. Els propietaris hauran d’assumir i garantir la realització de les
obres d’urbanització addicionals i cedir el domini dels terrenys a l’Ajuntament.
b) Elements permesos per damunt de l’alçada reguladora màxima
S’admeten els generals i en les següents illes s’admeten també els àtics:
− Illa compresa entre els carrers Xiquets de Valls, Avenir, Av. Vallvera i Bisbe
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−
−

Palau.
Illa compresa entre els carrers Esperanto, Av. Vallvera, Passeig de l’Estació i
Francesc Macià.
Illes (2) compreses entre els carrers Prat de la Riba, del Vilar, Pare Palau i Passeig
de l’Estació.

c) El sòl del carrer de nova creació perllongació del carrer Francesc Macià serà de
titularitat pública. El subsòl serà de titularitat privada, destinat prioritàriament als usos
de rampes comuns d’accés o sortida al servei de les plantes d’aparcament dels diferents
edificis o bé aquelles àrees necessàries per a la comunicació d’aquests aparcaments.
d) S’aplicarà un índex d’edificabilitat brut de 0,965 m2t/m2s, dins l’àmbit de la U.A. núm.
3.
IV.III.3. Canvi de tipus d’ordenació
1. Es podrà canviar el tipus d’ordenació d’una determinada illa per mitjà d’un estudi de
detall si es compleixen les condicions següents:
a) Es rebaixarà la superfície de sostre edificable total de l’illa almenys en un 20% i
sense comptabilitzar el resultant de l’ocupació del pati d’illa.
b) S’alliberarà per a l’ús públic, mantenint però el domini privat, almenys una
superfície corresponent al 30% de la total de l’illa.
c) L’alçada reguladora màxima podrà ser superior en una planta a la màxima admesa
en el conjunt de l’illa, i els diferents blocs aïllats previstos es separaran entre sí
almenys una distància equivalent al 75% del més alt dels dos considerats en cada
cas.
d) Els volums també hauran de mantenir-se per sota els plànols inclinats 45º sobre
l’horitzontal i recolzats en les línies que seguint la rasant dels carrers perimetrals es
situïn 7 m sobre l’eix d’aquests carrers.
En les places aquesta línia es situarà com a màxim a 15 m de distància de la línia
oficial del carrer de l’illa considerada.
En el cas que algun límit no sigui un vial, la línia es situarà a la mateixa distància
que en el carrer de major amplada i unint les cotes de les perllongacions dels carrers
adjacents en els punts d’encreuament amb aquesta línia.
e) L’establiment i la conservació de tots els serveis urbans inclòs l’enjardinament i la
neteja en les parts que suposin un augment de la superfície d’ús públic.
f) S’inclouran en l’estudi també les obres d’urbanització que afectin a la zona d’ús
públic, tals com enllumenat, mobiliari urbà, paviments, enjardinament, sistema de
reg, desguassos i embornals, etc.
2. L’aprovació d’aquests estudis serà en base a l’acompliment de les anteriors condicions,
a les disposicions legals vigents i a les condicions de l’espai d’ús públic tals com forma,
aireació, assolellament, vistes, ambient, quantitat i qualitat de l’enjardinament, etc.
3. Per les edificacions existents que l’estudi de detall mantingui i en tant no siguin
substituïts, no serà d’aplicació la limitació de la condició 1d), en el ben entès que
tampoc serà possible ampliar volums per sobre d’aquests plànols límits.
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4. Les edificacions s’hauran d’ajustar a l’estudi de detall i no es concedirà llicència de
primera ocupació i d’activitat pels edificis que materialitzin l’últim 30% del sostre
edificable previst, mentre no s’hagin executat totalment les obres d’acondicionament de
l’espai públic.
5. Els edificis destinats total o parcialment a serveis municipals tampoc quedaran obligats
a respectar el tipus d’ordenació sempre que dins del propi àmbit es compleixin les
condicions d’ordenació exigides en aquest article als estudis de detall.
6. En aquells casos en què convingui als interessos municipals, l’Ajuntament podrà
acceptar la cessió en ple domini dels terrenys alliberats i fins i tot participar parcial o
totalment en els costos d’urbanització d’aquests terrenys.
IV.III.4. Condicions d’ús 5
a)
b)
c)
d)

Habitatge plurifamiliar excepte en plantes baixes.
Industrial de 1a categoria en situacions A, B, C i D.
Aparcament.
Magatzem de 1a i 2a categoria.
e) Públic.
f) A les illes senyalitzades amb la clau 12a* (U.A. Núm. 3), es permetrà l’ús de habitatge
en planta baixa al tram del carrer que és prolongació del c/ Francesc Macià, que queda
comprès entre el carrer del Vilar i la plaça de nova creació.

SECCIÓ TERCERA
EIXAMPLE INTENSIU AMB TOLERÀNCIA INDUSTRIAL

(Clau 12 b)

IV.III.5. Condicions d’ordenació i edificació
1. S’aplica l’art. IV.III.2. si bé per autoritzar-se un edifici de 4 o més habitatges s’haurà
d’aprovar prèviament un estudi de detall d’ordenació volumètrica, atenent a la tipologia
d’ordenació volumètrica específica subzona 14 b 1.
2. Aquest estudi es referirà almenys a tots els terrenys de l’illa on no s’hagi exercit fins al
moment de la seva presentació a l’Ajuntament el dret d’edificar d’acord amb l’art.
IV.III.2., si bé en cap cas es podrà obtenir finalment en el conjunt de l’illa un sostre
edificable superior a l’inicial.
3. L’estudi de detall haurà de contemplar les edificacions existents que proposi mantenir i
resoldre convenientment la relació entre els volums existents i els projectats.
4. Els edificis regulats per la tipologia establerta a l’art. IV.III.2. no podran canviar el tipus
d’ordenació.
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IV.III.6. Condicions d’ús
S’admeten els següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Habitatge plurifamiliar excepte en plantes baixes.
Industrial de 1a categoria en situacions A, B, C i D., 2a categoria en situacions B, C i D.
Aparcament.
Magatzem de 1a i 2a categoria.
Públic.

SECCIÓ QUARTA
EIXAMPLE INTENSIU RESIDENCIAL DE FONTSCALDES

(Clau 12 c)

IV.III.7. Condicions d’ordenació i edificació
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació contínua en illa tancada i alineada a vial amb
les particularitats següents:
a) Alineacions i profunditat màxima edificable
Respecte al carrer situat al nord i de nova obertura s’estableix una línia d’edificació
d’ajust obligatori separada 2 m de l’alineació oficial del carrer.
La profunditat edificable de la planta baixa es fixa en 18 m a partir de la línia
d’edificació.
La profunditat edificable de les plantes de pis es fixa en 13 m a partir de la línia
d’edificació.
Tant la franja davantera com el pati interior de l’illa es consideren espais no edificables.
b) Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima dels solars serà de 100 m2.
La façana mínima s’estableix en 6,5 m. El fons mínim dels solars serà de 25 m o la
màxima de la subzona si aquesta és inferior. En els solars en cantonada sols es
considerarà aquesta condició per una façana.
c) Alçada reguladora màxima
Serà de PB + 2P i 9,80 m
L’alçada màxima del volum a nivell de planta baixa situat entre 15 i 20 m de l’alineació
oficial del carrer serà de 4 m.
d) Alçada reguladora mínima
Serà d’1 planta i 3 m.
e) Elements permesos damunt l’alçada reguladora màxima
A més dels definits amb caràcter general s’autoritzaran les golfes destinades
exclusivament a magatzem amb coberta que arrenqui un màxim d’1,50 m per damunt
l’alçada reguladora màxima mesurat en el pla de façana exterior.
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IV.III.8. Condicions d’ús
S’admeten els següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Habitatge.
Industrial de 1a categoria en situació A, B, C i D i 2a categoria en situació B, C i D.
Aparcament.
Magatzem de 1a i 2a categoria.
Públic.

IV.III.9. Condicions d’estètica
La coberta de les plantes de pis serà de teula àrab a dues aigües i la fusteria en façana de
fusta envernissada.
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CAPÍTOL IV
EIXAMPLE SEMI-INTENSIU

(CLAU 13)

SECCIÓ PRIMERA. DEFINICIÓ
IV.IV.1. Definició
Comprèn vàries àrees consolidades recentment per edificacions aïllades o agrupades de tal
manera que no conformen illes tancades i són de mitjana edificabilitat.
Es diferencies vàries subzones:
−
−
−
−
−
−

13a. Situada al C. Mn. Martí i al Sindicat Vell.
13b. Situada als carrers Galofré Oller i Pau Parellada i a l’anomenada parcel·lació
Mallorquí.
13c. Situada als voltants de la Residència Alt Camp.
13d. Que correspon al Grup Homs.
13e. Que correspon a l’antiga zona suburbana de Santa Magdalena.
13f. Que correspon a l’anomenada zona de Baixa Densitat del P.E.R.I. de Sant
Josep Obrer IIa Fase.

SECCIÓ SEGONA
SUBZONA 13 a
IV.IV.2. Condicions d’ordenació i edificació
S’aplica el tipus d’ordenació d’edificació agrupada i separada del vial amb les
particularitats següents:
a) Separació de les edificacions
La separació mínima de les edificacions respecte a l’alineació oficial del carrer serà de
2 m.
Respecte als límits veïnals que no pertanyin a l’agrupació se separaran un mínim del
40% de l’alçada de l’edificació mesurada independentment en cada punt de la seva
alçada i sense baixar tampoc d’1,50 m.
Les noves edificacions estaran obligades a construir-se adossades a la mitgera veïnal
sempre que l’edifici contigu estigui construït sobre ella.
També estan obligades a fer-se, en aquest cas, en amplada de façana màxima de 3 m
seguint la línia d’edificació de la construcció existent sempre que aquesta estigui
situada a una distància inferior a 2 m de la línia oficial del carrer.
Segons el tamany dels solars, distingirem els casos següents:
Cas 1: En cas de disposar d’un solar de façana o superfície inferior al doble de la
mínima establerta i trobar-se els dos solars contigus edificats sobre la mitgera, la
construcció es farà ocupant tota la llargada de la façana.
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Si en aquest mateix cas resultés que les dues construccions contigües estiguessin
construïdes a menys de 2 m de la línia oficial del carrer, la nova construcció s’haurà
d’alinear amb la més retirada i en amplada màxima de 3 m amb la més avançada.
Cas 2: En cas de disposar d’un solar de façana i superfície superior al doble de la
mínima, però inferior al quàdruple de la façana i formar amb el conjunt dels solars ja
edificats de forma agrupada una longitud total superior a la dimensió màxima de les
agrupacions, l’edificació tindrà dues opcions: una serà edificar en forma partida
constituint un o varis límits interiors, depenent de la longitud total de la façana del
solar, de tal manera que cada edificació s’ajustarà a una de les mitgeres extremes i
l’altra opció serà construir únicament en forma adossada a aquella mitgera que presenti
major alçada i en cas d’alçada idèntica sobre l’agrupació dels solars més curta. A
l’edificar segons aquesta segona opció es crearà automàticament un dret de llums i
ventilació a favor de la finca veïna a la que no s’hagi adossat l’edificació, si bé el seu
propietari vindrà obligat a adequar la paret mitgera a la nova situació.
Cas 3: En un solar idèntic al cas anterior però que no formés amb el conjunt dels solars
ja edificats de forma agrupada, una longitud total superior a la dimensió màxima de les
agrupacions, es podrà edificar com qualsevol dels casos i opcions anteriors.
Cas 4: En el cas de solar de façana superior al quàdruple de la mínima solament podrà
edificar-se segons la primera opció del cas 2, és a dir, en forma partida.
En tots els casos solament podrà entendre’s com a edificació existent amb efectes a
considerar tant de cara a la reedificació pròpia com de cara a l’edificació del solar
contigu, aquelles de caràcter predominantment residencial que no s’hagin declarat en
ruïna o que consti evidència d’enderroc immediat.
b) Condicions de les agrupacions
Les parcel·les que no s’hagin d’edificar en forma adossada a altres construccions ja
existents, podran acordar l’agrupació de les seves futures edificacions per mitjà d’un
estudi de detall d’ordenació volumètrica o per mitjà d’un document entre els diferents
propietaris establint el compromís d’edificar en forma agrupada i que una vegada
aprovat per l’Ajuntament caldrà inscriure en el Registre de la Propietat.
La longitud màxima de façana dels solars agrupats serà de 40 m.
c) Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima del solar serà de 150 m2, la façana mínima de 10 m i el fons
mínim de 15 m o aquell inferior que resulti del planejament.
d) Intensitat neta de l’edificació
Serà d’1,8 m2 sostre/m2 de parcel·la.
e) Alçada reguladora màxima
Serà de PB + 2P i 10 m mesurada segons la forma B de l’apartat b de l’art. II.II.13.
f) Elements sortints
Tant sobre els espais públics com sobre els espais privats objectes de separació
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obligatòria s’aplicaran les regles de l’art. II.II.10. entenent que les referències a
l’amplada del vial sobre les façanes que no hi donin front caldrà entendre-les referides a
l’amplada del terreny lliure de la pròpia finca en cada punt considerat.
IV.IV.3. Canvi de tipus d’ordenació
1. Es podrà canviar el tipus d’ordenació parcial o total d’una illa per mitjà d’un estudi de
detall aplicant la normativa d’ordenació i edificació de la subzona 14 d 1 amb una
intensitat neta d’edificació de 1,8 m2 sostre/m2 parcel·la.
2. Serà en tot cas l’Ajuntament qui d’ofici o a instància de part, fixarà els límits de la zona
a ordenar.
IV.IV.4. Condicions d’ús
S’admeten els següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Habitatge.
Industrial de 1a categoria en situació A, B i D i de 2a categoria en situació B i D.
Aparcament.
Magatzem en categories i situacions idèntiques a l’industrial.
Públic.

IV.IV.5. Condicions estètiques
La composició de les edificacions de cada agrupació serà homogènia.
S’hauran de tapar les parets mitgeres en la màxima mesura que ho permetin les ordenances
d’edificació i les que quedin vistes rebran un tractament de façana.
En els projectes es farà especial referència a aquests aspectes i en les seves façanes hi
figuraran les construccions veïnes adossades en la mesura necessària per tal de justificar la
relació entre les edificacions existents i la projectada.
SECCIÓ TERCERA
SUBZONA 13 b
IV.IV.6. Condicions d’ordenació i edificació
S’aplica el tipus d’ordenació d’edificació agrupada i separada del vial amb les
particularitats de l’art. IV.IV.2., exceptuant les següents:
a) Intensitat neta de l’edificació
Serà d’1,5 m2 sostre/m2 parcel·la.
b) Ocupació màxima
Serà del 60% a nivell de soterrani i planta baixa i del 50% a nivell de planta de pis.
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c) Alçada reguladora màxima
S’aplica l’apartat 9 de l’art. II.II.19.
IV.IV.7. Canvi del tipus d’ordenació
1. Es podrà canviar el tipus d’ordenació parcial o total d’una illa per mitjà d’un estudi de
detall aplicant la normativa d’ordenació i edificació de la subzona 14 d 1.
2. Serà en tot cas l’Ajuntament qui, d’ofici o a instància de part, fixarà els límits de la
zona a ordenar.
IV.IV.8. Condicions d’ús
S’admeten els següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Habitatge.
Industrial de 1a categoria en situacions A, B, D.
Aparcament.
Magatzem de 1a categoria en situacions A, B i D.
Públic.

IV.IV.9. Condicions estètiques
Segons l’art. IV.IV.5.

SECCIÓ QUARTA
SUBZONA 13 c
IV.IV.10. Condicions d’ordenació i edificació
S’aplica el tipus d’ordenació d’edificació agrupada i separada del vial amb les
particularitats següents:
a) Separació de les edificacions
S’aplicarà l’apartat “a” de l’art. IV.IV.2. si bé la separació mínima de les edificacions
respecte a la línia oficial del carrer serà de 3 m en totes les façanes i respecte als límits
veïnals que no pertanyin a l’agrupació serà del 50% de l’alçada de l’edificació sense
baixar tampoc d’1,50 m.
En conseqüència les referències d’alineacions amb edificis contigus situats a menys de
2 m de la línia oficial del carrer caldrà també entendre-la aquí referida a menys de 3 m.
b) Condicions de les agrupacions
S’aplica l’apartat “b” de l’art. IV.IV.2.
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c) Dimensions mínimes dels solars
S’aplica l’apartat “c” de l’art. IV.IV.2.
d) Ocupació màxima
Serà del 60% a nivell de soterrani i planta baixa i del 50% a nivell de plantes de pis.
e) Elements sortints
S’aplica l’apartat “f” de l’art. IV.IV.2.
IV.IV.11. Canvi del tipus d’ordenació
S’aplica l’art. IV.IV.7.
IV.IV.12. Condicions d’ús
S’aplica l’art. IV.IV.4.
IV.IV.13. Condicions estètiques
S’aplica l’art. IV.IV.5.
SECCIÓ CINQUENA
SUBZONA 13 d
IV.IV.14. Condicions d’ordenació i edificació
S’aplica el tipus d’ordenació d’edificació agrupada i separada del vial amb les
particularitats següents:
a) Separació de les edificacions
La separació mínima respecte a la línia oficial del carrer serà de 2 m.
Respecte als límits veïnals que no pertanyin a l’agrupació se separaran un 50% de
l’alçada de l’edificació mesurada independentment en cada punt de la seva alçada i
sense baixar tampoc 2 m.
Les noves construccions vindran obligades a construir-se sobre la mitgera veïnal
sempre que l’edifici contigu estigui construït sobre ella, també estan obligades a fer-se,
en aquest cas, en amplada màxima de 3 m seguint la línia d’edificació de la construcció
existent sempre que aquesta estigui situada a una distància inferior a 2 m de la línia
oficial del carrer.
En cas de trobar-se els dos edificis contigus construïts sobre la mitgera i tenir el solar
una façana de dimensió inferior a la mínima, es podrà edificar a tota amplada de la
façana.
Si en aquest mateix cas resultés que les dues construccions contigües estiguessin
construïdes a menys de 2 m de la línia oficial del carrer, la nova construcció s’haurà
d’alinear amb la més retirada i en amplada màxima de 3 m amb la més avançada.
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Si estan ja edificats els dos solars contigus, la façana del solar fos superior a la mínima,
l’edificació haurà de construir-se adossada únicament a aquella mitgera que presenti
major alçada i en cas d’alçada idèntica sobre l’agrupació de solars més curta.
En aquest cas es crearà automàticament un dret de llums i ventilació a favor de la finca
veïna a la que no s’hagi adossat l’edificació, si bé el seu propietari vindrà obligat a
adequar la paret mitgera a la nova situació. Igual servitud es produirà en el cas anterior
si no s’exerceix la possibilitat d’edificar en tota l’amplada del solar.
En tots els casos solament podrà entendre’s com a edificació existent amb efectes a
considerar tant de cara a la reedificació pròpia com de cara a l’edificació del solar
contigu, aquelles de caràcter predominantment residencial que no s’hagin declarat en
ruïna o que no consti evidència d’enderroc immediat.
b) Definició de les agrupacions
Les parcel·les que no s’hagin d’edificar en forma adossada a altres construccions ja
existents, podran acordar l’edificació en forma apariada per mitjà d’un document suscrit
entre els seus propietaris que una vegada aprovat per l’Ajuntament caldrà inscriure en el
Registre de la Propietat.
c) Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima del solar es fixa en 200 m2 en general i 150 m2 en cas de realitzar
les edificacions en forma apariada o agrupada.
La façana mínima serà de 10 m i el fons mínim de 15 m.
No es permetran noves parcel·lacions o segregacions dins d’aquesta subzona que
puguin originar increment en el nombre actual de solars.
d) Intensitat neta de l’edificació
Serà d’1 m2 sostre/m2 parcel·la.
e) Ocupació màxima
Serà del 50% de la parcel·la.
f) Alçada reguladora màxima
Serà de PB + 1P i 7 m mesurada segons la forma B de l’apartat “b” de l’art. II.II.13.
L’alçada màxima de la planta baixa serà de 3,50 m.
g) Elements sortints
S’amplia l’apartat “f” de l’art. IV.IV.2.
IV.IV.15. Condicions d’ús
S’admeten els següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Habitatge unifamiliar.
Industrial de 1a categoria en situació B.
Aparcament.
Magatzem de 1a categoria en situació B.
Públic.
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IV.IV.16. Condicions estètiques
Segons l’article IV.IV.5.

SECCIÓ SISENA
SUBZONA 13 e
IV.IV.17. Condicions d’organització i edificació
S’aplica el tipus d’ordenació d’edificació agrupada i separada del vial amb les
particularitats següents:
a) Separació de les edificacions
La separació mínima respecte a la línia oficial del carrer serà d’1 m.
Respecte als límits veïnals que no pertanyin a l’agrupació se separaran un mínim d’1,50
m.
Les noves construccions estaran obligades a construir-se sobre la mitgera veïnal sempre
que l’edifici contigu estigui construït sobre ella i a separar-se en aquest cas 2 m de
l’altre límit lateral. En cas de trobar-se els dos edificis contigus construïts sobre la
mitgera i tenir el solar una façana de dimensió inferior a la mínima, es podrà edificar a
tota amplada de la façana.
Si estant ja edificats els dos solars contigus la façana del solar fos superior a la mínima,
l’edificació haurà de construir-se adossada únicament a aquella mitgera que presenti
major alçada i en cas d’alçada idèntica sobre l’agrupació de solars més curta. En aquest
cas es crearà automàticament un dret de llums i ventilació a favor de la finca veïna a la
que no s’hagi adossat l’edificació, si bé el seu propietari estarà obligat a adequar la
paret mitgera a la nova situació. Igual servitud es produirà en el cas anterior si no
s’exerceix la possibilitat d’edificar a tota l’amplada del solar.
En tots els casos solament podrà entendre’s com a edificació existent amb efectes a
considerar tant de cara a la reedificació pròpia com de cara a l’edificació del solar
contigu aquelles de caràcter predominantment residencial que no s’hagin declarat en
ruïna o que no consti evidència d’enderroc immediat.
b) Definició de les agrupacions
S’aplica l’apartat “b” de l’art. IV.IV.14.
c) Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima del solar es fixa en 125 m2, la façana mínima en 8 m i el fons
mínim en 10 m.
d) Intensitat neta de l’edificació
Serà d’1 m2 sostre/m2 parcel·la.
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e) Ocupació màxima
Serà del 50% de la parcel·la.
f) Alçada reguladora màxima
Serà de PB + 1P i 7 m mesurada segons la forma B de l’apartat “b” de l’art. II.II.13.
g) Elements sortints
S’aplica l’apartat “f” de l’art. IV.IV.2.
IV.IV.18. Condicions d’ús
Segons l’article IV.IV.15.
IV.IV.19. Condicions estètiques
Segons l’article IV.IV.5.

SECCIÓ SETENA
SUBZONA 13 f
IV.IV.20. Condicions d’ordenació i edificació
S’aplica el tipus d’ordenació d’edificació agrupada i separada del vial amb les
particularitats següents:
a) Separació de les edificacions
Respecte a la línia oficial del carrer i altres espais no edificables no s’estableix una
separació mínima.
Respecte als límits veïnals que no pertanyin a la subzona es separaran el 50% de l’altura
de l’edificació mesurada independentment en cada punt de la seva alçada i amb un
mínim de 2 m.
Les construccions normalment ocuparan tota l’amplada dels solars i seran per tant entre
mitgeres, però en cas de disposar de parcel·la de superfície i façana superior al doble de
la mínima es podrà edificar en forma aïllada o ajustada a un sol lateral.
Si existeix possibilitat i interès de dos propietaris de solars contigus en separar-se d’un
determinat límit lateral comú, referendat per un document suscrit entre ells que es
sotmeti a l’aprovació de l’Ajuntament i s’inscrigui posteriorment en el Registre de la
Propietat, es podrà edificar a la distància de 2 m d’aquest límit. Si no existeix
possibilitat o interès comuns en fer-ho, l’edificació interessada s’haurà de separar un
mínim de 3 m del límit i constituir una servitud de llums i ventilació a favor de la finca
veïna a la que no s’hagi adossat l’edificació, si bé el seu propietari estarà obligat a
adequar la paret mitgera a la nova situació.
b) Profunditat edificable
S’estableix una profunditat edificable màxima de 18 m a comptar de la línia oficial del
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carrer.
c) Definició de les agrupacions
No és necessari una definició prèvia ja que aquestes s’aniran conformant per aplicació
directa de l’apartat a).
d) Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima dels solars es fixa en 100 m2, la façana mínima en 7 m i el fons
mínim en 14 m.
e) Intensitat neta de l’edificació
Serà d’1,5 m2 sostre/m2 parcel·la.
f) Ocupació màxima
Serà del 80% de la parcel·la.
g) Alçada reguladora màxima
Serà de PB + 1P i 7 m mesurada en la forma B de l’apartat “b” de l’art. II.II.13.
h) Cobertes i elements permesos per damunt l’alçada reguladora màxima
S’admeten els elements tècnics de les instal·lacions de l’edifici en les condicions
definides a l’apartat “e” de l’art. II.II.15.
També s’admeten els pendents dels terrats fins un màxim de 60 cm per damunt el darrer
trispol, les seves baranes que sense sobrepassar en 1,20 m el nivell del terrat hauran de
ser calades al menys en un 60% i les caixes d’escala que sense sobrepassar en 2,80 m el
nivell del darrer trispol hauran de quedar totalment compreses dins les línies inclinades
45º respecte al plànol d’intersecció de les parets de tancament de les façanes amb el
darrer trispol.
Igualment també s’admetran els pendents de les cobertes que amb una inclinació
màxima de 30º arrenquin en els plans de façana de l’A.R.M. i no superin els 9,50 m
d’alçada. L’espai sota coberta es podrà utilitzar com a golfa o estudi i es podrà ventilar i
il·luminar per mitjà de finestres inclinades o en mansarda col·locades a la pròpia coberta
i que hauran de situar-se a un mínim de 60 cm de separació dels límits perimetrals de
l’edifici. Aquests espais no comptabilitzaran dins la superfície de sostre construït.
i) Cossos sortints
No s’admetran sobre la via pública ni sobre els espais de separació obligatòria.
Els que volant sobre espais privats es disposin amb façana a vial o a espais lliures
públics limitaran la seva longitud al 60% de l’amplada de la façana corresponent,
podent-se tancar o mig tancar fins un màxim del 50% de la dimensió resultant.
j) Elements sortints
Sobre la via pública o els espais no edificables sols s’admeten els ràfecs de coberts fins
un màxim de 45 cm.
IV.IV.21. Condicions d’ús
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S’admeten els següents:
a)
b)
c)
d)

Habitatge unifamiliar.
Industrial de 1a categoria en situacions A i B.
Aparcaments d’un màxim de 150 m2 útils.
Públic:
comercials 1 i 4.
culturals
religiosos
administratius
sanitaris i assistencials, menys 1 i 2
esportius 6.

IV.IV.22. Condicions estètiques
Segons l’article IV.IV.5.
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CAPÍTOL V
ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA ESPECÍFICA

(CLAU 14) 6

SECCIÓ PRIMERA. DEFINICIÓ
IV.V.1. Definició
Aquesta zona correspon a aquelles àrees que responen a una configuració volumètrica
unitària de caràcter singular.
Atenent el grau de consolidació, a la intensitat de l’edificació i als usos dominants es
diferencien vàries subzones:
−

Intensiva residencial consolidada (clau 14 a)
Correspon a grups ja edificats o amb planejament aprovat anterior a la
modificació del Pla General de 1981.
Distingim 10 grups que són els següents:
14 a 1
14 a 2
14 a 3
14 a 4
14 a 5
14 a 6
14 a 7
14 a 8
14 a 9
14 a 10

−

- Solàrium
- Hort dels Alls
- Filats Serra
- RENFE
- Sta. Úrsula de Valls
- Grup Francesc Clols
- Provasa
- Caixa de Pensions del Pati
- Her-Mar
- Blocs Muñoz

Intensiva residencial nova ordenació (clau 14 b)
Correspon a vàries illes del barri de la Vallvera disposades al llarg del Passeig de
l’Estació i del Camí de la Verneda, que estan pendents d’execució.
Distingirem 4 tipus:
14 b 1
14 b 2
14 b 3

- Que és el general
- Parc Barrau
- Mas Miquel

−

Intensiva amb tolerància industrial nova ordenació (clau 14 c)
Correspon a l’illa situada entre el carrer Portal Nou, el torrent de la Xamora i les
carreteres d’Alcover i Picamoixons, de la qual cal excloure una faixa de cases
existents al carrer Portal Nou.

−

Semi-intensiva residencial nova ordenació (clau 14 d)
Comprèn una gran varietat d’àrees de la població que generalment estan pendents
encara d’execució, si bé algunes s’han anat desenvolupant darrerament.
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Distingim 3 tipus:
14 d 1
14 d 2
14 d 3

- Que és el general
- Polígon Industrial a Ponent de la T-200
- Antiga zona hotelera del Bon Sol

SECCIÓ SEGONA
INTENSIVA RESIDENCIAL CONSOLIDADA

(Clau 14 a)

IV.V.2. Condicions d’ordenació i edificació
Es considera d’aplicació l’ordenació aprovada en cada cas ja sigui per estudi de detall o per
la pròpia llicència d’obres i en els aspectes no especificats per aquests l’art. II.II.21. i la
secció primera del Capítol II del Títol II.
La modificació de l’ordenació serà possible per mitjà d’estudis de detall totals de cada illa
que respectant les condicions generals pròpies d’aquests compleixi també en les parts
modificades l’apartat 6 de l’art. II.II.17.
No podrà reduir-se en cap cas la superfície actual o prevista per a l’ús públic, per
l’aparcament previst a l’interior dels edificis ni tampoc augmentar el nombre d’habitatges.
IV.V.3. Condicions d’ús
S’admeten els següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Habitatge plurifamiliar excepte en plantes baixes.
Industrial de 1a categoria en situacions A, B i D.
Aparcament.
Magatzem de 1a categoria i 2a categoria.
Públic.

SECCIÓ TERCERA
INTENSIVA RESIDENCIAL NOVA ORDENACIÓ

(Clau 14 b)

IV.V.4. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 14 b 1
S’aplica la tipologia d’ordenació volumètrica específica per zones intensives amb les
particularitats següents:
a) Definició dels plànols limitadors dels volums
El plànol horitzontal definit al punt 9 de l’art. II.II.13. es situarà a 30 m d’alçada sobre
el centre geomètric de l’illa.
Els plànols inclinats 45º sobre l’horitzontal definits al punt 10 del mateix article es
situaran a 7 m sobre l’eix del carrer, si bé aquesta limitació no s’aplicarà pels edificis
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existents que l’estudi de detall mantingui i en tant no siguin substituïts, en el ben entès
que tampoc els serà possible ampliar volums per sobre d’aquests plànols límits.
b) Separació dels volums
Els diferents blocs aïllats previstos es separaran entre sí almenys una distància
equivalent al 75% del més alt dels dos considerats en cada cas.
Respecte als carrers no s’estableix separació obligatòria.
c) Illes edificades parcialment
Sempre que no s’hagin definit prèviament per l’Ajuntament els límits mínims de la
zona a contemplar en els estudis de detall d’ordenació volumètrica, s’entendrà que
aquest comprendrà almenys tots els terrenys de l’illa on no s’hagi edificat com a mínim
un 60% del sostre autoritzat en la tipologia d’ordenació d’edificació en illa tancada i
alineada a vial. Per realitzar aquesta comprovació s’exclouran els cossos edificats en el
teòric pati d’illa propi d’aquesta tipologia.
En qualsevol cas els estudis de detall comprendran també tots els terrenys d’aquests
teòrics patis d’illa, tant si estan edificats com si no ho estan i fins i tot en el cas que
pertanyin a una propietat exclosa de l’àmbit. Aquests darrers participaran en l’estudi
amb un coeficient d’intensitat neta d’edificació no superior a 1 m2 sostre/m2 terreny.
En els solars o porcions de solar exclosos de l’àmbit dels estudis de detall s’aplicaran
les condicions d’ordenació i edificació de l’art. IV.III.2.
La tramitació de les delimitacions dels àmbits dels estudis de detall que faci
l’Ajuntament seguirà la mateixa que el planejament reserva a les unitats d’actuació i
haurà d’expressar els criteris utilitzats sempre que no s’ajustin als establerts
anteriorment.
d) Destí i tractament dels espais lliures
Si bé es mantindrà el domini privat sobre aquests terrenys, s’alliberarà per a l’ús públic
almenys, una superfície corresponent al 30% de l’àmbit de l’estudi.
Els estudis de detall definiran també les obres d’urbanització que afectin a la zona d’ús
públic tals com enllumenat, mobiliari urbà, paviments, enjardinament, sistema de reg,
desguassos i embornals, etc.
L’establiment i la conservació de tots els serveis urbans d’aquests espais serà a càrrec
dels seus propietaris.
e) Elements sortints
S’aplica l’apartat “f” de l’art. IV.IV.2.
f) Altres determinacions
S’aplicaran també els apartats 2, 4 i 6 de l’art. IV.III.3.
IV.V.5. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 14 b 2
S’aplicarà l’art. IV.V.4. amb les particularitats següents:
a) Determinacions del Pla General
S’assenyala una unitat d’actuació amb cessió d’una superfície de 7.000 m2 per a parc
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públic i adscripció de l’edificació modernista existent per a equipament públic.
b) Ordenació de la forma de l’edificació
Per mitjà d’un sol estudi de detall o d’un Pla Especial s’ordenaran els volums
corresponents a les dues illes definides dins la unitat d’actuació núm. 5 sensiblement
amb la forma assenyalada en els plànols d’ordenació del Pla General.
Qualsevol modificació de la forma del parc públic previst s’haurà de justificar
degudament mantenint en qualsevol cas la superfície i la unitat de l’espai lliure, i
respectant al màxim el jardí existent, la permeabilitat visual i l’accés des dels carrers
perimetrals, especialment des del Passeig de l’Estació.
En l’ordenació dels volums no es podrà fer ús de les simplificacions previstes a l’apartat
2 de l’art. II.II.21. ja que caldrà fixar exactament la zona a ocupar per les edificacions i
la resta dels paràmetres de l’ordenació.
c) Intensitat neta de l’edificació
S’aplicarà el coeficient de 2,5 m2 sostre/m2 illa considerant exclosos únicament els
terrenys destinats a vials.
d) Espais no edificables
1. Els espais no edificables per pertànyer al sistema d’espais lliures es regularan pel
capítol VII del Títol III.
2. Els espais no edificables de domini privat per l’apartat 11 de l’art. II.II.21.
IV.V.6. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 14 b 3
a) Determinacions del Pla General
1. S’assenyala una unitat d’actuació de 2.826,08 m2 de superfície i que ocupa una franja
de 24,50 m de profunditat a comptar des de l’alineació oficial contigua del Passeig de
l’Estació i amb un front de façana sobre aquest mateix carrer de 115,35 m.
2. Superfície màxima d’ocupació en planta baixa: 55% sobre la unitat en planta baixa:
55% sobre la unitat d’actuació (1.554,34 m2).
3. Superfície màxima d’ocupació en planta pis: 60% sobre la unitat d’actuació (1.695,64
m2)
4. Profunditat màxima edificable: 18 m comptabilitzats des de l’alineació oficial contigua
del Passeig de l’Estació.
5. Alçada reguladora màxima: segons l’apartat 6 de l’art. II.II.7., a comptar des del nivell
del Passeig de l’Estació amb les particularitats esmentades a l’apartat 9 d’aquesta
condició.
6. Àtics: poden construir-se sempre que es redueixi l’edificació de la planta baixa en la
mateixa o superior quantitat i aquest espai es destini a ús públic, (vials, jardins,
porxos,...).
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7. Cossos sortints: segons l’apartat 13 de l’art. II.II.21.
8. Superfície mínima de passatge o passatges interiors que uneixin el Passeig de l’Estació
amb la zona verda posterior: 141,30 m2 amb l’alçada mínima lliure de 4 m.
9. Ordenació de volums: complint les condicions anteriors que en tot cas defineixen
l’edificabilitat total màxima i exceptuant únicament la núm. 5 pel que fa als terrenys de
la unitat d’actuació situats a la cantonada amb el Carrer Anselm Clavé i amb 19 m de
façana al Passeig de l’Estació on l’alçada reguladora màxima serà de 30 m, es podrà
formular un estudi de detall previ a les edificacions o posterior a algunes d’elles sempre
que en l’estudi es considerin la totalitat de les que en aquell moment poguessin mancar i
sempre que no s’hagués ja ocupat per les edificacions més del 70% del sòl edificable.
També es podran redactar directament els projectes de construcció, sota una forma més
rígida, considerant en aquest cas, a més de les particularitats esmentades als apartats
2,3,5,6,7 i 8 anteriors, les següents:
−
−
−

Es considera edificable una franja situada al llarg del Passeig de l’Estació dins la
unitat d’actuació definida i amb una profunditat màxima de 14,70 m.
Les edificacions s’ajustaran a les línies oficials dels carrers contigus assenyalats
pel Pla General.
El pas de vianants a preveure, amb amplada mínima de 8 m i alçada lliure interior
no inferior a 4 m, es situarà sobre el punt mig del front de façana de la unitat
d’actuació sobre el Passeig de l’Estació i en conseqüència no es podran concedir
llicències de construcció sobre la franja de 16 m d’amplada en la qual s’ha de
situar aquest pas si no s’ha garantit prèviament la seva ubicació exacta.

10. Destí i edificacions permeses dins els espais lliures de la unitat d’actuació. Els espais
lliures definits en principi per la franja posterior de la unitat d’actuació i de 9,80 m
d’amplada que, mentre sigui possible redactar un estudi de detall, tindrà un caràcter
provisional, seran de cessió gratuïta i obligatòria a favor del municipi una vegada sigui
definitiva la seva configuració, i s’integraran en els sistemes d’espais lliures i viari del
Pla General.
En tot el límit de la Unitat d’Actuació confrontant a la zona verda es deixarà un espai
lliure d’edificació de 6 m d’amplada com a previsió per a disposar un vial al mateix
nivell del parc que hauria de connectar, en el seu cas, pel seu extrem nord amb el Carrer
Galofré Oller i pel sud amb la perllongació del Passeig de l’Estació passant per sota el
front actual de la variant de la N-240.
En la resta serà possible realitzar, mentre no s’hagin de cedir, les construccions i
instal·lacions previstes a l’art. II.II.12. i en concret dipòsits enterrats de combustible per
a l’ús de les edificacions de la pròpia unitat d’actuació, així com porxos i terrasses que
no superin el nivell del Passeig de l’Estació, sense més límits d’ocupació i que no
comptabilitzarien com a superfície construïda si bé hauran de ser cedides al municipi
conjuntament amb els terrenys previstos i el vial de serveis.
b) Altres determinacions
En el no previst específicament s’aplicarà la normativa de la tipologia d’ordenació
volumètrica específica, l’art. IV.V.4 i la secció primera del Capítol II del Títol II.
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IV.V.7. Condicions d’ús
S’aplica l’article IV.V.3.

SECCIÓ QUARTA
INTENSIVA AMB TOLERÀNCIA INDUSTRIAL NOVA ORDENACIÓ (Clau 14 c)
IV.V.8. Condicions d’ordenació i edificació
S’aplica l’art. IV.V.4. amb la particularitat que el plànol horitzontal limitador de l’alçada
màxima es situarà a 21 m sobre el centre geomètric de l’illa.
IV.V.9. Condicions d’ús
S’admeten els següents:
a) Habitatge plurifamiliar excepte en planta baixa.

b) Industrial de 1a categoria en situacions A, B i D, de 2a categoria en B i D i de 3a
categoria en situació E.
c) Aparcament.
d) Magatzems de 1a i 2a categoria.
e) Públic.
SECCIÓ CINQUENA
SEMI-INTENSIVA RESIDENCIAL NOVA ORDENACIÓ

(Clau 14 d)

IV.V.10. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 14 d 1
S’aplica la tipologia d’ordenació volumètrica específica per zones semi-intensives amb les
particularitats següents:
a) Separació dels volums
Els diferents blocs aïllats es separaran entre sí almenys una distància equivalent a
l’alçada del més alt dels dos considerats en cada cas.
Respecte als carrers i espais públics es separaran un mínim de 3 m.
b) Illes edificades parcialment
Sempre que no s’hagin definit prèviament per l’Ajuntament els límits mínims de la
zona a contemplar en els estudis de detall d’ordenació volumètrica, s’entendrà que
aquesta comprendrà almenys tots els terrenys de l’illa on no s’hagi edificat com a
mínim el 60% del sostre calculat aplicant el coeficient d’1,50 m2 sostre/m2 parcel·la.
En els solars o porcions de solars exclosos de l’àmbit dels estudis de detall s’aplicaran
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les condicions d’ordenació i edificació de l’art. IV.IV.10.
La tramitació de les delimitacions dels àmbits dels estudis de detall que faci
l’Ajuntament seguirà la mateixa que el planejament reserva a les unitats d’actuació i
haurà d’expressar els criteris utilitzats sempre que no s’ajustin als establerts
anteriorment.
c) Elements sortints
S’aplica l’apartat “f” de l’art. IV.IV.2.
IV.V.11. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 14 d 2
S’aplica la tipologia d’ordenació volumètrica específica per zones semi-intensives amb les
particularitats següents:
a) Ordenació de la forma de l’edificació
S’aplica l’apartat 2 de l’art. II.II.21. si bé considerant la gran extensió de moltes illes
d’aquesta subzona es permet realitzar estudis de detall parcials de l’illa sempre que els
límits escollits es reflecteixin físicament sobre el terreny per mitjà de vies interiors de
vianants o de servei i els successius estudis de detall recullin les ordenacions aprovades
anteriorment justificant la coherència amb la part ja aprovada.
Aquests estudis parcials comprendran almenys unes extensions de 7.500 m2 de
superfície comptabilitzades a eix de vials perimetrals o a límit d’altres espais de domini
públic.
No serà necessària la redacció prèvia d’un estudi de detall quan sobre una illa
prèviament parcel·lada es construeixin únicament habitatges unifamiliars en forma
aïllada o apariada en el qual cas s’aplicaran les normes de la subzona 16b., fins i tot pel
que fa a les dimensions mínimes dels solars.
Els plànols límits dels edificis ordenats en l’estudi de detall seran els següents:
−

Plànol horitzontal traçat a 18 m d’alçada sobre la cota teòrica del centre geomètric
de l’illa o la porció d’illa compresa per l’estudi de detall, calculada segons
l’apartat 9 de l’art. II.II.13.

−

Plànols inclinats 60º sobre l’horitzontal i recolzats en la resta dels límits de l’illa o
porció

Els volums es separaran en qualsevol cas un mínim de 3 m de tots els límits perimetrals
i entre ells s’aplicarà l’apartat “a” de l’art. IV.V.10.
b) Intensitat neta de l’edificació
Serà d’1 m2 sostre/m2 illa.
c) Elements sortints
S’aplica l’apartat “f” de l’art. IV.IV.2.
IV.V.12. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 14 d 3
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S’aplica la tipologia d’ordenació volumètrica específica per zones semi-intensives amb les
particularitats següents:
a) Ordenació de la forma de l’edificació
S’aplica l’apartat 2 de l’art. II.II.21.
Els diferents blocs aïllats es separaran entre sÍ almenys una distància equivalent a
l’alçada del més alt dels dos considerats en cada cas.
Respecte als carrers i als restants límits de la zona es separaran un mínim del 50% de
l’altura de l’edificació mesurada independentment en cada punt de la seva alçada i
sense baixar tampoc de 5 m.
El plànol límit horitzontal dels volums es situarà a 12 m sobre el centre geomètric de
l’illa i els edificis tampoc superaran en cap punt l’alçada de 3 plantes.
b) Intensitat neta de l’edificació
Serà de 0,7 m2 sostre/m2 illa.
c) Dimensions mínimes dels solars
La parcel·la mínima serà de 1.000 m2 i la façana mínima de 25 m.
d) Ocupació màxima
Serà del 40% en planta baixa i del 30% en plantes de pis.
e) Elements sortints
S’aplica l’apartat “f” de l’art. IV.IV.2.
IV.V.13. Condicions d’ús
S’admeten els següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Habitatge unifamiliar excepte en la subzona 14d 3.
Habitatge plurifamiliar.
Industrial de la 1a. categoria en situacions A, B i D.
Aparcament.
Magatzem de 1a. categoria en situacions A, B i D.
Públic.
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CAPÍTOL VI
DESENVOLUPAMENT SEMI-INTENSIUS UNITARIS

(CLAU 15)

SECCIÓ PRIMERA. DEFINICIÓ

IV.VI.1. Definició
Dins d’aquesta zona s’inclouen aquelles àrees ja consolidades per les edificacions que
responen a una promoció i configuració unitària i que al Pla General s’assenyala l’objectiu
de preservar en les seves característiques fonamentals.
Cada una d’aquestes subzones o àrees diferenciades constitueixen autèntics barris de
dimensions diverses essent els seus noms i claus d’identificació els següents:
-

15 a.
15 b.
15 c.
15 d.
15 e.
15 f.
15 g.
15 h.
15 i.
15 j.
15 k.
15 l.
15 ll.

Grup Xamora
Grup Vallenc
Grup Benedicto
Sant Josep Obrer
Grup Albada
Grup La Fraternal
Grup La Candela
Grup Brunel
Grup Terricabres
Cases dels Mestres
Grup Moncunill
Grup Colla Vella Xiquets de Valls
Barri Arce Ochotorena de Picamixons

SECCIÓ SEGONA
GRUP XAMORA

(Clau 15 a)

IV.VI.2. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 15 a
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació agrupada i separada del vial amb les
particularitats següents:
a) Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima serà de 130 m2, la façana mínima de 10 m.
No es permetran les noves parcel·lacions o segregacions que puguin originar augment
de l’actual nombre d’habitatges.
b) Línies d’edificació
Es disposa una línia d’ajust obligatori sobre la façana frontal de la planta pis que es
situa 1,30 m per darrera la línia original d’edificació de la planta baixa que també
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resulta d’ajust obligatori.
En les parcel·les extremes de les agrupacions també es fixa una línia d’ajust obligatori
sobre les façanes laterals i per a la planta pis que es situa justament sobre la façana
original.
c) Ocupació de l’amplada dels solars
Tal com estableix l’apartat 4 de l’art. II.II.19. les edificacions respectaran les
característiques de les agrupacions a les que ja pertanyen i per tant les plantes de pis
ocuparan tota l’amplada dels solars en les parcel·les internes de les agrupacions. En les
extremes ocuparan l’espai comprès entre la línia d’edificació d’ajust obligatori i la
partió interna veïnal.
d) Reculades
No s’admeten.
e) Intensitat neta de l’edificació
Serà del 0,75 m2 sostre/m2 parcel·la per les edificacions d’una sola planta i d’1,08 m2
sostre/m2, per les dues plantes, salvant els casos de terrenys fortament desnivellats.
f) Ocupació màxima
Per les construccions de planta baixa serà del 75% i per les de dues plantes el 65% en
planta baixa i 57 m2 (10 x 5,70) en planta pis. Les plantes de pis, en el seu cas, ocuparan
estrictament l’espai conformat per la construcció original excloent el safareig.
Cada parcel·la disposarà d’un celobert en el seu interior, amb dimensions no inferiors a
3 x 3 m.
g) Alçada reguladora màxima
Serà de 5,80 m i dues plantes mesurats sobre el nivell del paviment de la planta baixa
definida sobre la façana frontal. En casos de solars amb façana a dos carrers oposats i
fortament desnivellats podran aplicar-se els criteris de l’apartat 5.4. de l’art. II.II.13.
L’alçada màxima de les construccions de planta baixa serà de 3,25 m.
h) Cobertes i elements permesos per damunt l’alçada reguladora màxima
Les cobertes de les construccions originals seran de teula àrab a dues o a tres aigües,
segons es tractin de parcel·les internes o extremes de les agrupacions i mantindran la
inclinació original (30%).
En el cas d’edificacions amb planta baixa i pis, es seguiran els mateixos criteris
disposant-se també teula àrab sobre l’espai de planta baixa comprès entre les línies
d’edificació d’ajust obligatori.
En els annexos de planta baixa, la coberta serà plana amb baranes d’alçada màxima d’1
m amb materials opacs, i fins 1,50 m amb elements metàl·lics molt calats.
En la resta s’aplicarà l’art. II.II.15..
i) Elements sortints
S’aplica l’apartat “f” de l’art. IV.IV.2.
IV.VI.3. Condicions d’ús
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S’admeten els següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Habitatge unifamiliar.
Industrial de 1a categoria en situació B.
Aparcament en annex a l’habitatge i accés directe.
Magatzem de 1a categoria en situació B.
Públic.

IV.VI.4. Condicions estètiques
En totes les obres, ja siguin de reforma, ampliació o nova edificació, es conservarà l’actual
fesomia de les construccions, mantenint per tant fidelment la composició de façanes i els
materials de revestiment.
No es permetrà l’obertura de nous forats tant si són portes com si són finestres en la façana
principal de les primitives construccions i tampoc podrà variar-se sensiblement en forma,
dimensions i situació les ja existents.
Pel cas d’addicionar la planta pis, en la façana frontal es disposaran obertures d’amplada no
superior a 1,50 m i de superfície no superior a 2 m2, separades entre sí per matxons d’obra
no inferior a 0,90 m.
Les cobertes inclinades formaran ràfecs que en la planta pis es resoldran amb dues filades
de totxo massís amb la inferior col·locada a punta de diamant i que en total volaran 30 cm.

SECCIÓ TERCERA
GRUP VALLENC

(CLAU 15 b)

IV.VI.5. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 15 b
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació agrupada i alineada a vial amb les
particularitats següents:
a) Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima dels solars serà de 80 m2, la façana mínima de 7 m i el fons
mínim de 10 m.
En les àrees consolidades no es permetran les noves parcel·lacions o segregacions que
puguin originar augment del nombre d’habitatges.
b) Cobertes i elements permesos per damunt l’alçada reguladora màxima
Les cobertes de la segona planta seran inclinades i realitzades amb teula àrab.
Sobre les plantes baixes podran disposar-se terrats transitables que es tancaran amb
baranes opaques d’alçada inferior a 1 m i que es poden suplementar en 0,5 m més amb
elements metàl·lics molt calats.
En la resta s’aplicarà l’art. II.II.15.
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c) Cossos sortints
S’aplica l’art II.II.9. amb la particularitat que no s’admet la construcció de cossos
tancats o semitancats.
IV.VI.6. Condicions d’ús
S’admeten els següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Habitatge unifamiliar.
Industrial de 1a categoria en situació B.
Aparcament.
Magatzem de 1a categoria en situació B.
Públic.

IV.VI.7. Condicions estètiques
En totes les obres de reformes, ampliació o nova edificació es conservarà l’actual fesomia
de les construccions i el caràcter del barri, no admetent-se la introducció de nous materials
d’acabat exterior.

SECCIÓ QUARTA
GRUP BENEDICTO

(Clau 15 c)

IV.VI.8. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 15 c
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació agrupada i alineada a vial amb les
particularitats següents:
a) Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima dels solars serà de 90 m2 i la façana mínima de 7,5 m.
No es permetran les noves parcel·lacions o segregacions que puguin originar augment
de l’actual nombre d’habitatges previst.
b) Reculades
En el front del Carrer Roger de Flor s’assenyala una reculada obligatòria de 2 m en tota
l’amplada de les façanes.
c) Cobertes i elements permesos per damunt l’alçada reguladora màxima.
S’aplica l’apartat “b” de l’art. IV.VI.5.
IV.VI.9. Condicions d’ús
S’aplica l’article IV.VI.6.
IV.VI.10. Condicions estètiques
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S’aplica l’article IV.VI.7.
SECCIÓ CINQUENA
SANT JOSEP OBRER

(Clau 15 d)

IV.VI.11. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 15 d
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació aïllada amb les particularitats següents:
a) Separació de les edificacions
La distància a la línia oficial del carrer és lliure si bé atenent al caràcter del barri no es
permetrà canviar o augmentar l’ocupació de les parcel·les dins la franja davantera de 3
m d’amplada.
En aquesta franja davantera sols serà possible el creixement en altura dins l’espai
original ocupat per la construcció pel que no serà possible tampoc construir sobre els
possibles cossos ampliats.
En relació als límits veïnals laterals i posteriors, en planta baixa no caldrà mantenir cap
mena de separació i en planta pis s’haurà de deixar un mínim de 3 m excepte en el límit
d’apariament.

b) Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima dels solars serà de 150 m2, i la façana mínima de 10 m.
No es permetran les noves parcel·lacions o segregacions que puguin originar augment
de l’actual nombre d’habitatges.
c) Intensitat neta de l’edificació
Serà d’1,2 m2 sostre/m2 parcel·la
d) Ocupació màxima
Serà del 75% en planta baixa i del 60% en planta de pis.
e) Alçada màxima de la planta baixa
Serà de 3,5 m.
f) Cobertes i elements permesos per damunt l’alçada reguladora màxima
S’aplica l’apartat “b” de l’art. IV.VI.5.
g) Elements sortints
S’aplica l’apartat “f” de l’art. IV.VI.2.
IV.VI.12. Condicions d’ús
S’aplica l’article IV.VI.6.
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IV.VI.13. Condicions estètiques
La composició serà lliure si bé caldrà mantenir la unitat compositiva entre les edificacions
apariades.

SECCIÓ SISENA
GRUP ALBADA

(Clau 15 e)

IV.VI.14. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 15 e
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació agrupada i separada del vial amb les
particularitats següents:
a) Separació de les edificacions
S’aplica l’apartat 1 de l’article II.II.19., si bé les construccions mantindran les línies
d’edificació definides originalment sobre la façana frontal.
b) Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima dels solars serà de 160 m2 i la façana mínima de 12 m.
No es permetran les noves parcel·lacions o segregacions que puguin originar augment
de l’actual nombre d’habitatges.
c) Ocupació de l’amplada del solar
Les plantes de pis es subjectaran també a la línia d’edificació definida sobre la façana
frontal i en el seu cas, ocuparan justament tota l’amplada de la façana de la construcció
original.
d) Intensitat neta de l’edificació
Serà de 0,75 m2 sostre/m2 parcel·la per les edificacions d’una sola planta i d’1 m2
sostre/m2 parcel·la per les dues plantes.
e) Ocupació màxima
Per les construccions d’una planta serà del 75% i per les dues plantes el 50%.
Les plantes de pis, en el seu cas, ocuparan estrictament l’espai conformat per la
construcció original.
f) Alçada reguladora màxima
Serà de 7 m i PB + 1P mesurats en la forma C definida al punt 8 de l’art. II.II.13.
L’alçada màxima de la planta baixa serà de 3,50 m.
g) Cobertes i elements permesos per damunt l’alçada reguladora màxima
S’aplica l’apartat “b” de l’art. IV.VI.5.
h) Elements sortints
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S’aplica l’apartat “f” de l’art. IV.IV.2.
IV.VI.15. Condicions d’ús
S’aplica l’art. IV.VI.6.
IV.VI.16. Condicions estètiques
En totes les obres, ja siguin de reforma, ampliació o nova edificació, es conservarà l’actual
fesomia de les construccions, mantenint per tant fidelment la composició de façanes i els
materials de revestiment.
No es permetrà l’obertura de nous forats tant si són portes com si són finestres en la façana
principal de les primitives construccions i tampoc podrà variar-se sensiblement en forma,
dimensions i situació les ja existents.

SECCIÓ SETENA
GRUP LA FRATERNAL

(Clau 15 f)

IV.VI.17. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 15 f
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació agrupada i alineada a vial amb les
particularitats següents:
a) Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima dels solars serà de 75 m2 i la façana mínima de 6,50 m.
No es permetran noves parcel·lacions o segregacions que puguin originar augment del
nombre d’habitants.
b) Reculades
No s’admeten sobre les façanes frontals.
c) Ocupació màxima
L’ocupació màxima de la planta baixa serà del 80% i en planta pis del 60%.
IV.VI.18. Condicions d’ús
S’aplica l’article IV.VI.6.
IV.VI.19. Condicions estètiques
S’aplica l’article IV.VI.16.
SECCIÓ VUITENA
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GRUP LA CANDELA

(Clau 15 g)

IV.VI.20. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 15 g
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació agrupada i separada del vial amb les
particularitats següents:
a) Separació de les edificacions
Les agrupacions es faran adossant les construccions pel seu fons i excepte en les
extremes, aïllades també per un lateral.
La distància respecte a la línia oficial del carrer serà com a mínim de 3,50 m i als límits
laterals d’1,50 m exceptuant els propis de l’agrupació.
b) Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima dels solars serà de 160 m2 i la façana mínima de 12 m.
No es permetran noves parcel·lacions o segregacions que puguin originar augment del
nombre d’habitatges.
c) Intensitat neta de l’edificació
Serà d’1 m2 sostre/m2 parcel·la.
d) Ocupació màxima de la parcel·la
Serà del 50% si bé tampoc es superarà la zona ocupada per la construcció original.
e) Alçada reguladora màxima
Serà de 7 m i PB + 1P.
L’alçada màxima de la planta baixa serà de 3,50 m.
f) Elements sortints
S’aplica l’apartat “f” de l’art. IV.IV.2.
IV.VI.21. Condicions d’ús
S’admetran els següents:
a) Habitatges unifamiliars.
b) Industrial de la categoria en situació A.
c) Públics: culturals
religiosos
administratius
sanitaris-assistencials menys 1 i 2
esportius 6

SECCIÓ NOVENA
GRUP BRUNEL

(Clau 15 h)
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IV.VI.22. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 15 h
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació agrupada alineada a vial amb les
particularitats següents:
a) Separació de les edificacions
Les plantes de pis es separaran dels límits posteriors de la parcel·la la distància original
establerta en el projecte constructiu.
b) Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima dels solars serà de 40 m2 i la façana mínima de 4,50 m.
c) Reculades
No s’admeten en les façanes frontals.
d) Ocupació màxima
Serà de 100% en planta baixa i la resultant del projecte original en planta de pis.
e) Patis interiors
No s’aplica l’apartat 6 de l’art. II.II.18.
f) Cobertes i elements permesos per damunt l’alçada reguladora màxima
S’aplica l’apartat “b” de l’article IV.VI.5.
g) Cossos sortints
S’admeten els balcons per transformació de les marquesines de les entrades ocupant
estrictament l’espai original i segons model aprovat per l’Ajuntament.
IV.VI.23. Condicions d’ús
S’aplica l’article IV.VI.21.
IV.VI.24. Condicions estètiques
S’aplica l’article IV.VI.16. si bé s’autoritzarà la formació de la balconera assenyalada en
l’apartat “g” de l’article IV.VI.22.

SECCIÓ DESENA
GRUP TERRICABRES

(Clau 15 i)

IV.VI.25. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 15 i
S’aplica l’article IV.VI.14., amb la diferència que la superfície mínima dels solars serà de
140 m2 i la façana mínima de 9 m.
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IV.VI.26. Condicions d’ús
S’aplica l’article IV.VI.6.
IV.VI.27. Condicions estètiques
S’aplica l’article IV.VI.16.

SECCIO ONZENA
CASES DELS MESTRES (Clau 15 j)
IV.VI.28. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 15 j
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació agrupada i separada del vial amb les
particularitats següents:
a) Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima dels solars serà de 150 m2 i la façana mínima de 7 m.
No es permetran noves parcel·lacions o segregacions que originin augment del nombre
d’habitatges.
b) Intensitat neta de l’edificació
Serà d’1 m2 sostre/m2 parcel·la.
c) Ocupació màxima
Serà del 50% de la parcel·la.
d) Alçada reguladora màxima
Serà de 7 m i PB + 1P .
L’alçada màxima de la planta baixa serà de 3,50 m.
e) Cobertes i elements permesos per damunt l’alçada reguladora màxima
S’aplica l’apartat “b” de l’article IV.VI.5.
f) Elements sortints
S’aplica l’apartat “f” de l’art. IV.IV.2.
IV.VI.29. Condicions d’ús
S’aplica l’article IV.VI.3.
IV.VI.30. Condicions estètiques
S’aplica l’article IV.VI.7.
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SECCIÓ DOTZENA
GRUP MONCUNILL

(Clau 15 k)

IV.VI.31. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 15 k
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació aïllada amb les particularitats següents:
a) Separació de les edificacions
S’aplica l’apartat 2 de l’article II.II.20. amb la diferència que la separació respecte als
límits veïnals serà com a mínim d’1,50 m si bé aquesta condició no regirà per les
construccions apariades en relació a la partió comú.
b) Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima serà de 160 m2 i la façana mínima de 7 m.
c) Alçada reguladora màxima
Serà de 9 m i PB + 2P.
d) Elements sortints
S’aplica l’apartat “f” de l’article IV.IV.2.
IV.VI.32. Condicions d’ús
S’aplica l’article IV.VI.6.
IV.VI.33. Condicions estètiques
Per les construccions existents promogudes unitàriament s’aplica l’article IV.VI.16.
Per les restants s’aplica l’article IV.VI.7.
SECCIÓ TRETZENA
GRUP COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS (Clau 15 l)
IV.VI.34. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 15 l
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació agrupada i alineada a vial amb les
particularitats següents:
a) Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima dels solars serà de 80 m2 i la façana mínima de 7 m.
b) Reculades
S’admeten les reculades establertes en el projecte de la construcció original que caldrà
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mantenir.
IV.VI.35. Condicions d’ús
S’aplica l’article IV.VI.3.
IV.VI.36. Condicions estètiques
S’aplica l’article IV.VI.16.

SECCIÓ CATORZENA
BARRI ARCE OCHOTORENA DE PICAMOIXONS (Clau 15 ll)
IV.VI.37. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 15 ll
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació agrupada i separada del vial amb les
particularitats següents:
a) Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima del solar serà de 240 m2 i la façana mínima de 10 m.
No es permetran les noves parcel·lacions o segregacions que puguin originar augment
del nombre d’habitatges.
b) Reculades
No s’admeten.
c) Intensitat neta de l’edificació
Serà de 0,6 m2 sostre/m2 parcel·la.
d) Alçada reguladora màxima
Serà de 3,25 m i una planta mesurats en la forma C de l’art. II.II.13.
e) Cobertes i elements permesos per damunt l’alçada reguladora màxima
S’aplica l’apartat “f” de l’article IV.VI.2.
f) Elements sortints
S’aplica l’apartat “f” de l’article IV.IV.2.
IV.VI.38. Condicions d’ús
S’aplica l’article IV.VI.3.
IV.VI.39. Condicions estètiques
S’aplica l’article IV.VI.16.
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CAPÍTOL VII
EDIFICACIÓ AÏLLADA

(CLAU 16)

SECCIÓ PRIMERA. DEFINICIÓ
IV.VII.1. Definició
Comprèn aquelles àrees en procés d’edificació on les construccions es realitzen en forma
aïllada i envoltades d’espais privats enjardinats, predominant l’ús d’habitatge unifamiliar.
Distingirem les subzones següents:
−
−
−
−
−
−
−

16 a
16 b
16 c
16 d
16 e
16 f
16 g

Situada al costat del barri Arce Ochotorena de Picamoixons.
Santa Gemma del Polígon Industrial de Valls.
Situada als afores de Fontscaldes.
Que correspon a la ciutat jardí del Pla Parcial del Bon Sol.
Que correspon a la zona extensiva del PERI de Sant Josep Obrer II Fase.
Plana d’en Berga.
Sol i Vent.

SECCIÓ SEGONA
SUBZONA 16 a
IV.VII.2. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 16 a
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació aïllada amb les particularitats següents:
a) Intensitat neta de l’edificació
Serà de 0,8 m2 sostre/m2 parcel·la.
b) Ocupació màxima
Serà del 40% de la parcel·la.
c) Elements sortints
S’aplica l’apartat “f” de l’article IV.IV.2.
IV.VII.3. Condicions d’ús
S’admeten els següents:
a)
b)
c)
d)

Habitatge unifamiliar.
Aparcament.
Magatzem de 1a categoria en situació B.
Públic.
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SECCIÓ TERCERA
SUBZONA 16 b
IV.VII.4. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 16 b
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació aïllada amb les particularitats següents:
a) Intensitat neta de l’edificació
Serà de 0,8 m2 sostre/m2 parcel·la.
b) Ocupació màxima
Serà del 40% de la parcel·la.
c) Elements sortints
S’aplica l’apartat “f” de l’art. IV.IV.2.
IV.VII.5. Condicions d’ús
S’admeten els següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Habitatge unifamiliar.
Industrial de 1a categoria en situació B.
Aparcament.
Magatzem de 1a categoria en situació B.
Públic.

SUBZONA 16 b 1 (Granja Serra) 7
IV.VII.5.bis.1. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 16 b 1
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació aïllada amb les següents particularitats:
a) Separació de les edificacions
Respecte a l’alineació oficial dels carrers i resta de límits es separaran un mínim de 3 m.
b) Intensitat neta de l’edificació
Serà de 0,8 m2 sostre/m2 parcel·la.
c) Ocupació màxima:
40%
d) Superfície de la parcel·la mínima edificable
250 m2
IV.VII.5.bis.2. Condicions ús
S’aplica l’article IV.VII.3.
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IV.VII. 5.bis.3. Condicions estètiques
Es donarà tractament de façana a les mitgeres vistes de l’edifici de garatges existents.
SECCIÓ QUARTA
SUBZONA 16 c 8
IV.VII.6. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 16 c
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació aïllada amb les particularitats següents:
a) Tipologia de les edificacions
Les edificacions es realitzaran segons la tipologia d’edificació apariada excepte en les
parcel·les núm. 6, 15, 26 i 35 A de la proposta de parcel·lació, on seran aïllades.
Serà possible edificar en forma aïllada prèvia fusió de dues parcel·les contigües.
b) Separació de les edificacions
Respecte a l’alineació oficial dels carrers es separaran un mínim de 3 m.
Respecte als límits veïnals serà del 100% de l’alçada de l’edifici mesurada
independentment en cada punt de la seva alçada i amb uns mínims de 3 m respecte als
límits laterals i al fons.
S’exceptuen les parcel·les 4, 5, 6, 14, 15, 26 i 35 A a les quals les separacions als límits
veïnals serà del 50 % d’aquesta alçada amb els mateixos mínims de 3 metres. Aquests
límits venen donats per la geometria de la parcel·la o bé perquè llinden amb espais
verds. Aquestes condicions no regiran respecte als límits laterals comuns a dues
edificacions.
c) Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima serà de 250 m2 i la façana mínima de 13 m.
d) Intensitat neta de l’edificació
Serà de 0,8 m2 sostre/m2 parcel·la.
e) Ocupació màxima
En planta baixa serà del 45% i en planta pis del 35%.
f) Cobertes i elements permesos per damunt l’alçada reguladora màxima.
A més dels definits amb caràcter general s’autoritzaran les golfes destinades
exclusivament a magatzem i que no comptabilitzaran dins el coeficient d’intensitat neta
de l’edificació.
Els pendents de coberta no sobrepassaran la inclinació del 30%.
g) Elements sortints
S’aplica l’apartat “f” de l’article IV.IV.2.
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IV.VII.7. Condicions d’ús
S’aplica l’article IV.VII.3.

SECCIÓ CINQUENA
SUBZONA 16 d
IV.VII.8. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 16 d
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació aïllada amb les particularitats següents:
a) Separació de les edificacions
Les edificacions es separaran un mínim de 5 m respecte a l’alineació oficial del carrer i
de 3 m dels restants límits, salvant, en el seu cas, el corresponent a la partió comú de les
edificacions apariades.
b) Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima dels solars serà de 450 m2, la façana mínima de 15 m i el fons
mínim de 20 m.
c) Intensitat neta de l’edificació
Serà de 0,7 m2 sostre/m2 solar.
d) Ocupació màxima
En planta baixa serà del 40% i en planta pis del 30%.
e) Elements sortints
S’aplica l’apartat “f” de l’art. IV.IV.2.
IV.VII.9. Condicions d’ús
S’admeten els següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Habitatge unifamiliar.
Habitatge bifamiliar sempre que es disposen en plantes diferents.
Industrial de 1a categoria en situacions A i B.
Aparcament.
Magatzem de 1a categoria en situació B.
Públic.

SECCIÓ SISENA
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SUBZONA 16 e
IV.VII.10. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 16 e
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació aïllada amb les particularitats següents:
a) Separació de les edificacions
Les edificacions es separaran un mínim de 4 m respecte a l’alineació oficial del carrer i
de 3,50 m dels restants límits, salvant en el seu cas, el corresponent a la partió comú de
les edificacions apariades.
b) Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima del solar serà de 600 m2 i la façana i el fons mínim de 20 m.
c) Intensitat neta de l’edificació
Serà de 0,7 m2 sostre/m2 parcel·la.
d) Ocupació màxima
Serà del 35% de la superfície de la parcel·la.
e) Cobertes i elements permesos per damunt l’alçada reguladora màxima
S’aplica l’apartat “h” de l’art. IV.IV.20.
f) Elements sortints
S’aplica l’apartat “f” de l’art. IV.IV.2.
IV.VII.11. Condicions d’ús
S’admeten els següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Habitatge unifamiliar.
Habitatge bifamiliar.
Industrial de 1a categoria en situacions A i B.
Aparcament de caràcter particular.
Magatzem de 1a categoria en situació B.
Públic:
residencials
comercials
administratius
sanitaris i assistencials
culturals
esportius

SECCIÓ SETENA
SUBZONA 16 f
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IV.VII.12. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 16 f
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació aïllada amb les particularitats següents:
a) Separació de les edificacions
S’aplica l’apartat 2 de l’art. II.II.20. amb la diferència que la separació mínima respecte
a l’alineació oficial del carrer serà de 8 m.
b) Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima dels solars serà de 900 m2.
c) Intensitat neta de l’edificació
Serà de 0,2 m2 sostre/m2 parcel·la.
d) Ocupació màxima
Serà del 20% de la superfície de la parcel·la.
e) Elements sortints
S’aplica l’apartat “f” de l’art. IV.IV.2.
IV.VII.13. Condicions d’ús
S’admeten els següents:
a) Habitatge unifamiliar.
b) Aparcament de caràcter particular.
c) Magatzem de 1a categoria en situació B.

SECCIÓ VUITENA
SUBZONA 16 g
IV.VII.14. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 16 g
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació aïllada amb les particularitats següents:
a) Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima dels solars serà de 1.000 m2.
b) Intensitat neta de l’edificació
Serà de 0,2 m2 sostre/m2 parcel·la.
c) Ocupació màxima
Serà del 20% de la superfície de la parcel·la.
d) Elements sortints
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S’aplica l’apartat “f” de l’art. IV.IV.2.
IV.VII.15. Condicions d’ús
S’aplica l’article IV.VII.13.
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CAPÍTOL VIII
ZONES DE MILLORA URBANA

(CLAU 17)

SECCIÓ PRIMERA
DISPOSICIONS COMUNS

IV.VIII.1. Definició
Es comprenen dins aquesta zona aquelles àrees de sòl urbà degradades urbanísticament i
que no estan colmatades per les edificacions, així com aquelles contigües a zones
consolidades i d’extensió tant reduïda que recomanen la seva ordenació per mitjà de Plans
Especials de Reforma Interior o bé mitjançant el propi Pla General amb delimitació de
polígons i unitats d’actuació.
IV.VIII.2. Condicions de gestió i conservació
1. Si no es disposa el contrari en les determinacions específiques de cada subzona, el
sistema d’actuació aplicable a cada una d’aquestes àrees serà el de compensació.
2. En cada una d’elles s’hauran de constituir Entitats de Conservació que es facin càrrec
del manteniment dels serveis, obres i instal·lacions realitzades en els termes previstos a
la corresponent disposició final.
IV.VIII.3. Superfície de les subzones
Als efectes de determinar el nombre màxim d’habitatges, l’edificabilitat total, i les cessions
gratuïtes i obligatòries expressades en percentatge, s’entendrà que de la superfície de cada
àrea de referència assenyalada en el Pla General, s’haurà d’excloure, si és el cas, la
superfície dels sistemes ja urbanitzats o en execució, en la part que no hagin repercutit
sobre els propietaris de l’àrea considerada, de tal manera que podem diferenciar els casos
següents:
a) Cessió gratuïta dels vials: cada unitat de superfície cedida es comptabilitzarà a favor
dels cedents al 25%.
b) Cessió de vials i assumpció de les obres d’urbanització en un determinat percentatge
(A%): cada unitat de superfície cedida comptabilitzarà a favor dels cedents al (25+0,75
A) %. En el cas extrem que les obres s’assumeixin al 100% es comptabilitzarà
íntegrament la cessió.
c) Simple assumpció de les obres d’urbanització en un determinat percentatge (A%): cada
unitat de superfície la urbanització de la qual s’hagi assumit, es comptabilitzarà al (0,75
A) %. En el cas extrem d’assumir les obres al 100% es comptabilitzarà al 75% la
superfície urbanitzada.
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SECCIÓ SEGONA
SUBZONA 17 a

IV.VIII.4. Definició i desenvolupament
1. Comprèn els terrenys situats entre els Torrents de la Xamora i el Sant Pou, i els grups
d’habitatges de la Candela i de la Fraternal.
2. Conjuntament amb altres terrenys situats al marge esquerre del Torrent de la Xamora
s’inclouen dins l’àmbit on caldrà elaborar un Pla Especial (PE.2).
L’àmbit del Pla Especial es reflecteix en el corresponent plànol d’ordenació del P.G.
(P.4.1) del qual s’ha exclòs l’àrea d’aparcament prevista.
3. El Pla Especial fixarà els diferents polígons i/o unitats d’actuació, així com el sistema
d’execució aplicable a cada cas.
IV.VIII.5. Condicions d’ordenació i edificació
1. Per la subzona 17 a s’aplica la tipologia d’ordenació volumètrica específica de la
subzona 14 d 1, si bé el nombre màxim d’habitatges serà de 70 per Ha., l’índex
d’edificabilitat brut serà 0,85 m2 sostre/m2 sòl i l’índex d’edificabilitat brut adscrit a l’ús
residencial serà de 0,7 m2 sostre/m2 sòl.
Aquests paràmetres s’aplicaran a tot l’àmbit del Pla Especial.
2. S’hauran d’adscriure terrenys a sistemes en les següents proporcions o quantitats
(cessió gratuïta i obligatòria).
Vialitat i aparcaments:
Espais lliures per a parcs i
jardins públics:
Equipaments públics:

no menys del 20%
no menys del 15%
no menys del 7 %

3. El Pla Especial es marca com a objectius la protecció dels horts emplaçats entre els dos
Torrents de Sant Pou i la Xamora, així com de mantenir junt al Torrent de la Xamora
una zona de passeig relligant-se l’edificació amb el vial de nova obertura emplaçat en la
part central de l’àrea situada entre el Raval de Farigola, la Muralla de Sant Antoni, el
Carrer de la Font d’en Bosch i el Torrent de la Xamora, pel que haurà de mantenir el
traçat d’aquests dos vials compresos entre la Font d’en Bosch i el Raval de Farigola,
així com les ordenacions volumètriques i els espais lliures establerts en el P.G. El Pla
Especial haurà de donar continuïtat al Raval de Farigola i al C. Illes Balears fins
enllaçar amb la via ordenadora central que uneix el pont de la Fraternal amb el previst a
Sta. Magdalena.
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IV.VIII.6. Condicions d’ús
En els espais d’aprofitament privat s’aplica l’article IV.V. 13.

SECCIÓ TERCERA
SUBZONA 17 b
IV.VIII.7. Definició i desenvolupament
1. Comprèn terrenys situats al sud-est de la població entre la carretera de Tarragona, el
fons dels habitatges amb façana al Raval del Carme, terrenys de la Cooperativa
Agrícola i el Torrent del Catllar, en la forma concreta assenyalada en els plànols.
2. El desenvolupament de les determinacions del Pla General es farà per mitjà d’un Pla
Especial (P.E. 3).
IV.VIII.8. Condicions d’ordenació i edificació
1. S’aplica la tipologia d’ordenació volumètrica específica de la subzona 14 b 1, si bé el
nombre d’habitatges no serà superior a 75 per Ha., l’índex d’edificabilitat brut adscrit a
l’ús residencial serà d’1 m2 sostre/m2 sòl, i l’índex d’edificabilitat brut serà d’1,2 m2
sostre/m2 sòl.
El plànol horitzontal definit al punt 9 de l’article II.II.3. es situarà precisament a 21 m.
2. S’hauran d’adscriure terrenys a sistemes en les proporcions següents (cessió gratuïta i
obligatòria):
Vialitat i aparcaments:
Espais lliures per a parcs i
jardins públics:
Equipaments públics:

no menys del 25%
no menys del 15%
no menys del 13%

IV.VIII.9. Condicions d’ús
En els espais d’aprofitament privat s’admeten els següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Habitatge plurifamiliar.
Industrial de 1a categoria en situacions A, B i D, i 2a categoria en B i D.
Aparcament
Magatzem de 1a i 2a categoria.
Públic.

SECCIÓ QUARTA
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SUBZONA 17 c
IV.VIII.10. Definició i desenvolupament
1. Comprèn els terrenys situats al sud-est de la població entre la carretera de Tarragona,
els Torrents del Catllar i de la Xamora i la carretera d’Alcover.
2. El desenvolupament de les determinacions del Pla General es farà per mitjà d’un Pla
Especial (P.E. 4).
IV.VIII.11. Condicions d’ordenació i edificació
En idèntiques condicions que l’article IV.VIII.8.
IV.VIII.12. Condicions d’ús
S’aplica l’article IV.VIII.9.

SECCIÓ CINQUENA
SUBZONA 17 d
IV.VIII.13. Definició i desenvolupament
1. Comprèn els terrenys situats entre el Torrent de la Xamora, l’anomenada urbanització
Santa Gemma, els dipòsits municipals d’aigua i la via del ferrocarril.
2. El desenvolupament de les determinacions del Pla General es farà per mitjà d’un Pla
Especial (P.E. 5).
IV.VIII.14. Condicions d’ordenació i edificació
1. S’aplica l’art. IV.V.11., si bé el nombre màxim d’habitatges no serà superior a 50 per
Ha. i l’índex d’edificabilitat brut serà 0,6 m2 sostre/m2 sòl.
2. S’hauran d’adscriure terrenys a sistemes en les proporcions següents (cessió gratuïta i
obligatòria):
Vialitat i aparcaments:
Espais lliures per a parcs i
jardins públics:
Equipaments públics:

no menys del 18%
no menys del 10%
no menys del 7%

IV.VIII.15. Condicions d’ús
S’aplica l’article IV.V.13. en els espais d’aprofitament privat.
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SECCIÓ SISENA 9
SUBZONA 17 e
IV.VIII.16. Definició i desenvolupament
1. Comprèn part dels terrenys situats entre la carretera N-240, la via del ferrocarril i el
Camí de la Verneda i els terrenys situats a Picamoixons entre el Polisportiu Municipal i
el grup d’habitatges Santa Úrsula.
2. Les determinacions del Pla General es desenvoluparan directament per mitjà de dues
unitats d’actuació U.A.15 i U.A.21, respectivament.
IV.VIII.17. Condicions d’ordenació i edificació
S’aplica la tipologia d’edificació agrupada i separada del vial amb les particularitats
següents:
a) Intensitat neta de l’edificació
Serà d’1’2 m2 sostre/m2 parcel·la
b) Alçada reguladora màxima
Serà de 7 m i PB + 1P.
c) Cobertes i elements permesos per damunt l’alçada reguladora màxima
S’admeten àtics.
Les cobertes planes sols s’admeten sobre la planta baixa i sempre que es retirin almenys
1 metre dels límits laterals i d’1,50 metres de les façanes exteriors i interiors. Aquests
espais de separació obligatòria i la resta de parts de la coberta es resoldran
obligatòriament amb cobertes inclinades de teula àrab de pendent no superior al 30 %.
En la resta s’aplicarà l’art. II.II.15.
d) Elements sortints
S’aplica l’apartat f de l’art. IV.IV.2.
IV.VIII.18. Condicions d’ús
En els espais d’aprofitament privat s’admeten els següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Habitatge unifamiliar.
Industrial de 1a categoria en situació B.
Aparcament particular.
Magatzem de 1a categoria en situació B.
Públic sols en les parcel·les assenyalades amb asterisc
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SECCIÓ SETENA 10
SUBZONA 17 f
IV.VIII.19. Definició i desenvolupament
1. Comprèn els terrenys situats entre l’antiga carretera N-240, la via del ferrocarril, el
torrent de Sant Pou i els equipaments escolars (Col·legi Bartassar Segú) i Creu Roja.
2. Les determinacions del Pla General es desenvoluparan per mitjà d’un Pla Especial (P.E.
6- Provença), afectant una superfície de 33.562 m2.
IV.VIII.20. Condicions d’ordenació i edificació
1. S’estructurarà el territori a través d’un únic vial principal d’un mínim de 10 m d’ample
que connectarà pel Nord amb el vial que connecta amb la Unitat d’Actuació número 15,
La Verneda.
2. Es dissenyarà un nus en rotonda en l’encreuament del vial antiga carretera N-240, amb
el carrer Creu de Cames, el Camí de la Verneda, l’accés al nou sector i l’accés a la plaça
i carrer de les Vinyes de l’altra banda de la Carretera.
3. L’espai lliure d’edificació es situarà garantint continuïtat amb els espais lliures de
l’entorn i amb el Sistema Hidrogràfic.
4. Els equipaments s’agruparan amb total contigüitat amb els existents.
5. S’hauran d’adscriure terrenys a sistemes en les següents proporcions (cessió gratuïta i
obligatòria):
Vialitat i aparcaments: no menys del 20%.
Espais lliures per a parcs i jardins: no menys del 15%.
Equipaments públics: no menys del 15%.
6. L’edificació privada s’ordenarà en tipologia d’habitatge aïllat i d’habitatge en filera de
manera que els solars dedicats a una tipologia no superficiïn menys del 20% del conjunt
d’ús privat.
L’índex d’edificabilitat brut adscrit a l’ús residencial serà de 0,5 m2 st/m2 sòl, aplicat a
tot l’àmbit del Pla Especial.
La densitat d’habitatges no superarà els 25 habitatges per Ha.
IV.VIII.21. Condicions d’ús
En la zona d’equipaments es permetrà qualsevol ús d’equipaments.
En els solars d’aprofitament privat s’admeten els següents:
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a)
b)
c)
d)
e)

Habitatge unifamiliar.
Industrial de 1a categoria en situació B.
Aparcament particular.
Magatzem de 1a categoria en situació B.
Públic.

SECCIÓ VUITENA
SUBZONA 17 q
IV.VIII.22. Definició i desenvolupament
1. Comprèn els terrenys situats entre el Torrent de la Xamora, el Carrer Escorxador, el
Carrer Abat Llort, el Carrer Sant Benet i les línies divisòries entre la finca núm. 5A i 7A
del Carrer Cor de Maria, i les núm. 19 i 18 del Carrer Sant Benet i Sant Josep
respectivament, així com la línia divisòria entre les finques núm. 21 i 19 amb la 23 del
Carrer Sant Josep.
2. Les determinacions del Pla General es desenvoluparan per mitjà d’un Pla Especial (P.E.
7).
IV.VIII.23. Condicions d’ordenació i edificació
1. S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació contínua en illa tancada i alineada a vial si
bé en el propi P.E. o en estudis de detall posteriors podrà canviar-se el tipus d’ordenació
respectant les limitacions que fixa l’apartat C de l’art. IV.II.7.
Els estudis de detall que es redactin amb la finalitat de canviar el tipus d’ordenació
compliran també les restants determinacions de l’art. IV.II.7.
2. El Pla Especial observarà les prescripcions que per a la subzona 11b fixa l’art. IV.II.2.
3. El Pla Especial preveurà la perllongació del Carrer Sant Josep i una plaça amb
aparcament soterrani junt al Carrer Abat Llort.
IV.VIII.24. Condicions d’ús
S’aplica l’article IV.VIII.9.
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CAPÍTOL IX
ZONES INDUSTRIALS

(CLAU 18)

SECCIÓ PRIMERA. DEFINICIÓ
IV.IX.1. Definició
Comprèn aquelles àrees del sòl urbà destinades a usos industrials i a d’altres que en resulten
complementaris d’aquests.
Atenent a la seva situació diferenciem les subzones següents:
18 a
18 b

Polígon Industrial
Industrial Urbana

SECCIÓ SEGONA
SUBZONA POLÍGON INDUSTRIAL

(Clau 18 a)

IV.IX.2. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 18 a
a) Categoria d’indústries
I. Indústria gran amb superfície de parcel·la superior a 10.000 m2. Possibilitat de varis
accessos i aparcaments en l’interior de les parcel·les.
II. Indústria mitjana amb superfície de parcel·la compresa entre 3.000 i 10.000 m2. Un
únic accés i aparcaments en l’interior.
III. Indústria lleugera amb superfície de parcel·lació compresa entre 500 i 3.000 m2. Un
únic accés i aparcament en l’interior.
Tant en indústries de la IIa com de la IIIa categoria es podran establir altres accessos
sempre que es realitzin per carrers diferents.
Quan un únic promotor construeixi el sector complet podrà destinar les naus a lloguer o
venda dins els usos establerts en les presents ordenances.
b) Parcel·la mínima
S’estableix com a parcel·la mínima indivisible la de 500 m2.
En el supòsit final de l’apartat anterior, una vegada construïdes íntegrament totes les
edificacions de la parcel·la, es podran vendre formant parcel·les de superfície inferior a
la parcel·la mínima.
c) Agrupació de parcel·les
Es permet l’agrupació per a formar-ne una de majors dimensions.
L’agrupació no eximirà del compliment de les prescripcions establertes per a cada
categoria d’indústries resultant, segons les presents ordenances.
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d) Criteris de composició
Dins d’una parcel·la distingirem els usos següents:
1.
2.
3.
4.

Edificis per a naus de fabricació o emmagatzematge.
Blocs representatius.
Espais lliures per aparcament.
Construccions auxiliars.

1. Edificis per a naus de fabricació o emmagatzematge
La superfície a dedicar a aquests edificis no té limitació sempre que es respectin les
condicions de separació establertes en els articles següents:
2. Blocs representatius
Comprenen els destinats a despatxos, oficines, sales de recepció i conferències,
laboratoris d’investigació, i, en general, tots els que depenent administrativament de la
indústria no es dediquin a processos de fabricació.
Les dimensions en planta dels blocs representatius seran lliures.
3. Espais lliures per aparcament
S’aplica l’article II.IV.12.
4. Construccions auxiliars
Són totes les necessàries per a l’adequat funcionament de les indústries tals com
dipòsits elevats, torres de refrigeració,...
La seva forma i volum són lliures sempre que estiguin degudament justificats i
responguin a un disseny digne, respectant-se els mínims establerts en l’apartat “e”
d’aquest article.
e) Alineacions i separacions
1. Els blocs representatius es separaran un mínim de 10 m de l’alineació oficial del carrer
en les indústries de 1a categoria, de 7 m en les de 2a categoria i de 5 m en les de 3a
categoria.
2. En aquelles parts en les quals el front de façana no estigui cobert per l’edifici
representatiu, les naus de fabricació o emmagatzematge es separaran un mínim de 20,
15 i 10 m per a les indústries de 1a, 2a, i 3a categoria respectivament.
3. Els espais lliures que s’obtinguin a causa de les separacions, podran destinar-se a
aparcaments, zona verda, o ambdós. El seu manteniment anirà a càrrec de l’empresa
titular de la indústria.
Queda prohibit utilitzar aquests espais lliures com a abocador de deixalles, magatzem
a l’aire lliure de materials i en general, tot el que pugui perjudicar l’estètica del
polígon.
No obstant això podran disposar-se en ells construccions auxiliars sempre que les
d’alçada superior a 1 m des de la rasant de la vorera en cada punt no ocupin més del
30% de la longitud del front de parcel·la i es trobin separades com a mínim 1,50 m de
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tots els límits.
Els elements de tipus obert, tals com marquesines per a pàrkings, veles, etc., no es
necessari que observin cap separació sempre que no aboquin les seves aigües sobre la
via pública o en terreny contigu.
4. Els blocs representatius i les naus de fabricació i emmagatzematge que es realitzin
dins d’una parcel·la estaran obligats a separar-se un 50% de l’alçada dels edificis en
tot punt amb un mínim de 3 m dels límits amb les parcel·les veïnes, camins
perimetrals o espais públics que no siguin vials o places.
5. Les construccions auxiliars de tipus enterrat o que no sobresurtin més d’1 m del
terreny en tot punt, podran realitzar-se junt a qualsevol límit. Les d’alçada superior
hauran de separar-se un mínim d’1,50 m de tots els límits. En cas de habitatges es
complirà tanmateix la separació del 50% de l’alçada de la construcció en tot punt.
6. Amb l’objecte d’assegurar la deguda visibilitat per al trànsit en les cruïlles dels
carrers, les edificacions estaran obligades a deixar lliure, com a mínim, almenys en
planta baixa, l’espai corresponent a l’angle format per les normals traçades a les
alineacions dels carrers considerats, pels punts d’enllaç dels trams rectes amb la corba
d’unió.
7. En indústries de 3a categoria s’admetran naus apariades sempre que es sol·liciti
llicència d’obres simultàniament o bé s’aportin garanties suficients sobre el seu
emplaçament. Aquests compromisos podran ser inscrits a petició de l’Ajuntament en
el Registre de la Propietat.
Les separacions a les altres parcel·les veïnes, camins perimetrals, espais públics, vials
i places, seran les establertes en els apartats anteriors.
f) Alçada màxima
L’alçada màxima del bloc representatiu serà de 3 plantes. Tanmateix, no es fixa límit
d’alçada per a les construccions que es realitzin en cada parcel·la.
L’alçada mínima lliure serà de 3 m (interior) en els locals de treball.
En els establiments comercials de serveis i locals destinats a oficines i despatxos serà de
2,50 m.
g) Patis interiors
Es permeten patis oberts i tancats sempre que en ells es pugui inscriure un cercle de
diàmetre no inferior a 1/6 de l’alçada més gran de les construccions que el limiten.
La dimensió mínima dels patis no serà tampoc inferior a 4 m.
h) Soterranis i semisoterranis
Es permeten els soterranis sempre que es justifiqui la seva construcció i utilització,
encara que no podran destinar-se a locals de treball ni tampoc a habitatge. S’haurà de
justificar així mateix la construcció de semisoterranis en funció de les necessitats de la
indústria.
Es podran destinar a locals de treball sempre que la superfície d’il·luminació natural
sigui com a mínim 1/6 de la superfície útil del local.
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i) Intensitat neta de l’edificació
Serà d’1 m2 de sostre/m2 de parcel·la.
j) Tanques
Les alineacions dels fronts de façana, i les línies mitgeres laterals objecte de la
separació, es materialitzaran amb tanca tipus, excepte en els llocs d’accés a les
indústries que hauran de cobrir-se amb portes practicables diàfanes i alçada màxima de
2 m.
El tipus de tanca serà de filat metàl·lic sobre basament massís de fàbrica comprès entre
0,20 i 0,50 m d’alçada.
Tindrà 2 m comptats des de la rasant del terreny, en el punt mig de front principal o
límit que es determini. Encara que el terreny sigui inclinat o irregular, la tanca es
col·locarà amb la part superior del basament massís i del filat, perfectament horitzontals
i es disposaran els graons precisos perquè els desnivells no superin l’alçada d’1 m.
L’espai restant dels límits incloent entre ells els perimetrals del Polígon Industrial es
tancaran amb closes diàfanes de filat metàl·lic d’alçada màxima de 2 m, que es
disposaran amb les mateixes precaucions que en el cas anterior no precisant la
construcció d’un basament massís de fàbrica malgrat que en tot cas s’impedirà que les
aigües pluvials recollides en la parcel·la, vagin a parar als terrenys circumdants, havent
de ser conduïdes a la xarxa de clavegueram general o absorbir-se en el propi terreny.
La construcció del tancament comú a dues parcel·les anirà a càrrec de la indústria que
primer s’estableixi, havent d’abonar-li la segona la despesa proporcional de l’obra
abans de procedir a la construcció de qualsevol edifici.
En cas que transcorregut un termini de 2 anys les parcel·les no es tanquessin, ho podrà
fer la Junta de Compensació o l’Ajuntament amb càrrec a la propietat.
k) Cossos sortints
No s’admeten sobre les zones de separació obligatòria.
l) Elements sortints
Segons l’apartat “f” de l’article IV.IV.2.
IV.IX.3. Condicions d’ús
S’admeten els següents:
a) Ús d’habitatge
Només es permetran les destinades al personal encarregat de la vigilància i conservació
de les diferents indústries o activitats permeses. En aquest cas es toleraran 200 m2
construïts d’habitatge per cada Ha. de terreny o fracció.
La superfície construïda de cada habitatge no serà inferior a 45 m2, ni superior a 150
m2. Hauran de situar-se amb la deguda independència de les indústries de manera que el
nivell sonor en el seu interior sigui inferior a 50 db. No podran allotjar-se ni en
soterranis ni en semisoterranis.
b) Ús industrial
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Les definides com a insalubres i perilloses en el R.D. 2414/61 de 30-11-61, només
podran instal·lar-se en les zones assenyalades per a indústries molestes en el plànol de
zonificació sempre que es situïn a més de 2.000 m de les zones residencials (carrer F).
c) Ús d’aparcament
d) Ús de magatzem
e) Ús públic
S’admeten amb les condicions dels blocs representatius els següents:
−
−
−
−
−
−
−
−

Els residencials 2 fora de les zones aptes per a indústries insalubres i perilloses i
amb reserva de 50 m2/habitació destinats a aparcament a situar dins el propi solar.
Els administratius al servei de les pròpies indústries.
Sanitaris 3, 4, i 5.
Ensenyament restringit als serveis propis de cada empresa.
Comercials
Comunicació i transports.
Parc de Bombers i Escorxador Municipal.
Esportius, Recreatius o d’Espectacles.

IV.IX.4. Condicions estètiques
La composició estètica i els materials utilitzats en les construccions d’aquesta zona, seran
lliures encara que es compliran les condicions estètiques generals establertes en el Títol II,
Capítol IX.
IV.IX.5. Condicions de seguretat
A part de les condicions que per les indústries i locals annexos estableixin els respectius
Reglaments i l’Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball de 9-III-71, les seves
disposicions complementàries i de les mesures correctores que puguin determinar-se en
cada cas per les autoritats competents serà necessari preveure boques contra incendis en
l’interior de la parcel·la de 70 mm de diàmetre, sempre que la xarxa pública contra incendis
es trobin separades més de 100 m de qualsevol punt de l’edifici o de les instal·lacions
industrials.
Les seves característiques i situació s’establiran en cada cas pels Serveis Tècnics
Municipals tenint sempre la precaució de col·locar-les en punts fàcilment accessibles pels
vehicles del Parc de Bombers.

SECCIÓ TERCERA
INDUSTRIAL URBANA

(Clau 18 b)

IV.IX.6. Condicions d’ordenació i edificació de la subzona 18 b
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a) Tipus d’ordenació
Els edificis podran col·locar-se en forma aïllada o en forma agrupada. Els blocs
representatius amb fondària no superior a 15 m s’hauran de disposar en línia de façana
tapant al màxim la resta de les edificacions.
b) Alineacions i separacions
Els blocs representatius, els habitatges admesos i les construccions auxiliars podran
situar-se sobre la pròpia alineació oficial del carrer.
c) Dimensions mínimes dels solars
La parcel·la mínima serà de 500 m2. Sense dividir la parcel·la per sota d’aquest mínim
serà possible construir naus independents per a destinar al règim de lloguer o de
propietat horitzontal.
d) Ocupació màxima
Serà del 100% del solar.
e) Alçada reguladora màxima
En blocs representatius, garatges, edificis d’ús públic i d’habitatge serà de PB + 1P i no
superior a 8 m.
En els altres edificis sols s’autoritzarà PB amb alçada no superior a 7 m si bé en un 50%
es podrà disposar un altell interior.
Aquestes altures es mesuraran en la forma B de l’art. II.II.13.
f) Patis interiors
S’aplica l’apartat “g” de l’article IV.IX.2.
g) Intensitat neta d’edificació
Serà d’1,2 m2 de sostre/m2 de parcel·la.
h) Soterranis i semisoterranis
S’aplica l’apartat “h” de l’article IV.IX.2.
i) Tanques
S’admeten amb altura màxima d’1,80 m.
j) Cossos sortints
No s’admeten.
IV.IX.7. Condicions d’ús
S’admeten els següents:
a) Ús d’habitatge. En idèntiques condicions que a l’article IV.IX.3.
b) Ús industrial. S’admeten les de 1a, 2a, 3a i 4a categoria.
La ubicació de noves indústries de 3a o 4a categoria al nord de la línia del tren sols
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s’autoritzarà si es justifica convenientment en base a la necessària contigüitat amb el
ferrocarril.
c) Ús d’aparcament.
d) Ús de magatzem.
e) Ús públic.
IV.IX.8. Condicions estètiques
S’aplica l’article IV.IX.4.
IV.IX.9. Condicions de seguretat
S’aplica l’article IV.IX.5.
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CAPÍTOL X
ZONES COMPLEMENTÀRIES (CLAU 19)
IV.X.1. Definició
Comprèn aquelles àrees de sòl urbà adscrites a un ús específic i complementari del
dominant proper que és voluntat d’aquest Pla General mantenir o crear.
Segons l’ús concret diferenciem les subzones següents:
−
−

19 a. Destinades a aparcament i magatzem.
19 b. Destinades a ús públic comercial.

IV.X.2. Condicions d’ordenació i edificació
a) Tipologia de les edificacions
Construccions agrupades dins de cada àrea, amb llibertat de posició respecte als límits
de l’àrea.
L’ordenació concreta es definirà per mitjà d’un estudi de detall global de cada àrea o bé
per mitjà d’un projecte d’edificació conjunt.
b) Separació de les edificacions
Les diferents agrupacions es separaran entre sÍ una distància no inferior a 3 m.
c) Dimensions mínimes dels solars
En les subzones 19 a la superfície mínima de les parcel·les serà de 25 m2.
En les subzones 19 b serà de 50 m2.
d) Intensitat neta de l’edificació
Serà de 0,75 m2 sostre/m2 parcel·la.
e) Ocupació màxima
Serà del 75% de la parcel·la.
f) Alçada reguladora màxima
Serà d’1 planta i 3,50 m mesurats en la forma B de l’article II.II.13.
g) Cobertes i elements permesos per damunt l’alçada reguladora màxima
No s’autoritzen els terrats transitables, pel que les baranes de coberta no podran superar
en més de 60 cm el nivell del paviment dels terrats.
S’admeten cobertes inclinades que no superin el pendent del 30%.
En la resta s’aplicarà l’article II.II.15.
h) Cossos sortints
No s’admeten.
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IV.X.3. Supòsit especial d’ordenació i edificació
Pel cas d’establir una comunitat de propietaris en la que participi l’Ajuntament i
s’estableixi a favor d’aquest el dret de vol sobre els edificis constituïts per tal d’ubicar-hi
també dotacions o equipaments públics, s’aplicarà l’article IV.X.2. amb les particularitats
següents:
a) Intensitat neta de l’edificació
Serà d’1 m2 sostre/m2 parcel·la.
b) Ocupació màxima
Serà del 100% de la parcel·la.
c) Alçada reguladora màxima
Serà de 2 plantes i 6 m.
IV.X.4. Condicions d’ús
1. En la subzona 19 a s’admeten exclusivament els usos d’aparcament i de magatzem
familiar. La superfície màxima útil de cada local independent no superarà els 40 m2.
2. En la subzona 19 b s’admet exclusivament l’ús públic comercial en qualsevol de les
modalitats definides a l’article II.III.3.
3. En cas que aquests terrenys passin a titularitat pública, el municipi podrà variar l’ús
específic inicial destinant-los a qualsevol ús públic, ja sigui per a dotacions o bé per a
equipaments.
IV.X.5. Condicions estètiques
Les edificacions dins de cada àrea, tindran una marcada unitat compositiva, especialment
pel que fa a alçades exteriors, materials i colors d’acabat.
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CAPÍTOL XI
ZONES HOTELERES

(CLAU 20)

IV.XI.1. Definició
Comprèn aquelles àrees que el Pla General destina específicament a l’ús hoteler i als seus
complementaris.

IV.XI.2. Condicions d’ordenació i edificació
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació aïllada amb les particularitats següents:
a) Separació de les edificacions
Les edificacions es separaran un mínim de 20 m de les alineacions oficials dels carrers.
Respecte als límits veïnals la separació serà com a mínim del 50% de l’alçada de
l’edificació mesurada independentment en cada punt i observant un mínim absolut de 3
m.
b) Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima dels solars serà de 5.000 m2 i la façana mínima de 80 m.
c) Intensitat neta de l’edificació
Serà de 0,4 m2 sostre/m2 parcel·la.
d) Ocupació màxima
Serà del 20% de la parcel·la
e) Elements sortints
S’aplica l’apartat “f” de l’art. IV.IV.2.
IV.XI.3. Condicions d’ús
S’admeten els següents:
a) Habitatge en nombre màxim de 2 per parcel·la, com a complement de l’activitat existent
i sense superar el 30 % de la superfície total edificada.
b) Públic residencial, comercial 4, lleure i espectacles 5 i 6 i esportius.
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TÍTOL V
REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
V.I.1. Definició
1. El sòl urbanitzable comprèn els terrenys que el Pla General destina, en principi, per a
ésser urbanitzats.
2. Segons s’incloguin o no en el programa d’Actuació Urbanística, diferenciem el sòl
urbanitzable programat del sòl urbanitzable no programat.
3. La delimitació del sòl urbanitzable s’assenyala en els plànols d’ordenació del Pla
General.
V.I.2. Elements de regulació
1. La regulació dels diferents sectors del sòl urbanitzable queda establerta conjuntament
per la regulació dels diferents grups assenyalats en els apartats 2 i 3 de l’article I.IV.3. i
l’ordenació específica de cada sector.
2. El Programa d’Actuació Urbanística fixa l’ordre de prioritats entre els diferents sectors
del sòl urbanitzable programat.
V.I.3. Condicions de gestió i conservació
1. Si no es disposa el contrari en les determinacions específiques de cada sector,
s’entendrà que el sistema d’actuació aplicable és el de compensació.
2. En l’àmbit de cada sector o polígon d’actuació s’hauran de constituir Entitats de
Conservació que es facin càrrec del manteniment dels serveis, obres i instal·lacions
realitzades en els termes previstos a la corresponent disposició final.
V.I.4. Superfície dels sectors
S’apliquen les normes dels articles I.II.9. i IV.VIII.3.
V.I.5. Determinacions específiques del Pla General en el sòl urbanitzable programat
1. Delimitació dels diferents sectors.
2. Assignació d’usos globals, fixant-ne la intensitat.
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3. Previsió dels paràmetres fonamentals de l’edificació i dels estàndards dels Plans
Parcials.
4. Localització o traçat preferent, amb valor vinculant o indicatiu dels diferents sistemes
compresos en el sector i traçat de les xarxes d’infrastructura bàsica.
5. Senyalització, en el seu cas, dels sistemes generals vinculats al desenvolupament de
cada sector.
6. Fixació de l’aprofitament mitjà de cada sector.
V.I.6. Determinacions específiques del Pla General en el sòl urbanitzable no
programat
1. Delimitació d’aquesta categoria del sòl.
2. Assignació d’usos globals assenyalant, si és el cas, els incomptables.
3. Característiques tècniques de les actuacions amb referència a:
−
−
−
−

Delimitació dels sectors.
Sistemes de dotacions, serveis i equipaments a establir.
Connexió amb la xarxa viària i de transports prevista al Pla General.
Xarxes de servei a establir i relació amb les previstes al Pla General.

4. Definició del concepte de nucli de població.
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CAPÍTOL II
SECTORS D’ORDENACIÓ SEGONS PLANS PARCIALS ANTERIORS
(CLAU 21)
V.II.1. Definició i delimitació 11
1. Comprèn els terrenys que mantenen la classificació d’urbanitzables, tant en el cas que el
Pla General convalidi plenament les determinacions dels corresponents Plans Parcials
aprovats o en tramitació com en el cas que exigeixi la seva modificació
2. Distingim dos sectors:
−
−

P.P.1. El Fornàs
P.P.2. Mas Clariana

V.II.2. Desenvolupament del Pla General
1. Només en el cas que els sectors resultin afectats per sistemes generals, o s’indiqui de
forma expressa, caldrà modificar el Pla Parcial preexistent per a desenvolupar les
determinacions del Pla General.
2. Les normes urbanístiques generals d’aquest Pla General tindran un caràcter subsidiari
immediat de les pròpies del Pla Parcial per tal de regular aquells aspectes omesos o
insuficientment tractats en els Plans Parcials convalidats.
3. La regulació detallada dels projectes d’adaptació dels Plans Parcials anteriors, s’inclou
en les Disposicions Transitòries i Finals d’aquestes Normes.
V.II.3. Modificació dels Plans Parcials
1. Les alteracions dels Plans Parcials no suposaran modificació del Pla General sempre
que es compleixin les condicions següents:
a) No superar l’índex d’edificabilitat brut o de zona ni l’índex d’edificabilitat net
preexistents o resultants de l’ordenació detallada.
b) Mantenir com a mínim, els estàndards o percentatges per a sistemes que es
dedueixin del Pla Parcial vigent.
c) Mantenir el traçat del sistema viari vinculant i en el supòsit del canvi de localització
o forma dels sistemes indicatius o propis del planejament parcial justificar
degudament la major funcionalitat de les noves previsions.
2. Les alteracions que no compleixin aquestes condicions s’hauran de justificar i tramitar
com a modificació del Pla General.
3. En qualsevol cas les modificacions del Plans Parcials s’ajustaran a l’actual legislació
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urbanística.
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CAPÍTOL III
SECTORS DE DESENVOLUPAMENT URBÀ INTENSIU

(CLAU 22) 12

V.III.1. Definició
Comprèn terrenys destinats fonamentalment a la construcció d’habitatges en densitat
mitjana-alta i en terrenys immediats al sòl urbà.
Es preveu dins aquest grup la formulació del P.P.5.
V.III.2. Assignació d’usos globals
1. La densitat màxima d’habitatges es fixa en 40 hab./Ha.
2. L’índex d’edificabilitat brut màxim es fixa en 0,75 m2 sostre/m2 sòl.
3. L’índex d’edificabilitat brut màxim adscrit a l’ús residencial es fixa en 0,6 m2 sostre/m2
sòl.
4. L’índex d’edificabilitat brut adscrit a altres usos compatibles no pot superar els 0,20 m2
sostre/m2 sòl.
5. L’ús principal és el d’habitatge però s’admetran també l’industrial de 1a i 2a categoria,
el d’aparcament, el de magatzem de 1a i 2a categoria i els públics.
6. L’edificabilitat per a equipaments de domini públic serà la que en resulti dels usos
assenyalats a cada zona segons les ordenances dels Plans Parcials tot i considerant l’art.
III.II.5. d’aquestes Normes Urbanístiques.
V.III.3. Paràmetres de l’edificació
S’admet la tipologia d’edificació agrupada i separada del vial i també la d’ordenació
volumètrica específica tipus semi-intensiu (clau 14 d 1).
V.III.4. Estàndards del Pla Parcial (P.P.5)
Respectant els mínims legals vigents en cada cas compliran també les disposicions
següents:
a) - Sòl d’ús i domini públic (cessió gratuïta i obligatòria).
- Espais lliures per a parcs i jardins: no menys del 10%.
- Equipament escolar: no menys de 5.000 m2.
- Equipament sanitari i assistencial: no menys de 16.700 m2.
- Vialitat i estacionament: no menys del 22%.
b) - Aprofitament privat: no major del 44,6%.
V.III.5. Vialitat
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1. La vialitat de pas ha d’observar els paràmetres següents:
−

L’amplada mínima del paviment serà de 5,5 m de pas lliure. En el cas d’existir
calçades separades per una mitjana o un passeig central cada una d’elles tindrà
una amplada mínima de 3,50 m.

−

Les voravies a ambdues bandes tindran una amplada mínima d’1,5 m de pas
lliure.

−

El pendent màxim serà del 8%. Solament podrà sobrepassar-se en els trams en
què resulti imprescindible per connectar amb altres vials preexistents.

−

El radi de corbatura intern mínim serà de 6 m.

2. La vialitat en “cul de sac” ha d’observar els paràmetres següents:
−

L’amplada mínima del paviment amb pas lliure serà de 5 m.

−

Existirà almenys una voravia d’amplada mínima 1 m de pas lliure.

−

Al final del carrer existirà una zona de gir que permeti el canvi de sentit en marxa
d’un vehicle turisme ordinari sense fer marxa enrera.

3. Els vials per a vianants tindran una amplada mínima de 4 m.
4. Els aparcaments que es projectin annexos als vials augmentaran l’amplada del seu
paviment en 2,50 m, com a mínim pel cas d’aparcament en fila, comptant que l’espai
reservat per cada vehicle no serà inferior a 2,5 x 5 m.
V.III.6. Senyalització dels sistemes generals vinculats al sector (P.P.5)
1. El Pla Parcial assumirà al seu càrrec la construcció del vial i la construcció del pont del
Torrent del Sant Pou que comunica amb la zona coneguda com El Prado en la mateixa
proporció del 30 % que es preveia en el p`programa d’actuació i/o el seu Estudi
Econòmic
2. En el dimensionat de la xarxa de clavegueres i de subministre d’aigua es tindrà en
compte el conjunt de l’ordenació projectada i en especial la necessària vinculació amb
el sector urbanitzable situat en el seu límit nord.
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CAPÍTOL IV 13
SECTORS DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SEMI-INTENSIU

(CLAU 23)

V.IV.1. Definició
Comprèn terrenys destinats bàsicament a construccions aïllades d’ús predominantment
residencial.
Es preveu dins aquest grup la formulació del P.P.6 i el P.P.9.
V.IV.2. Assignació d’usos globals (P.P.6)
1. La densitat màxima d’habitatges es fixa en 20 hab./Ha.
2. L’índex d’edificabilitat brut màxim es fixa en 0,4 m2 sostre/m2 sòl.
3. L’índex d’edificabilitat brut màxim adscrit a l’ús residencial es fixa en 0,35 m2
sostre/m2 sòl.
4. L’índex d’edificabilitat brut adscrit a altres usos compatibles no pot superar els 0,10 m2
sostre/m2 sòl, ni ser inferior a 0,02 m2 sostre/m2 sòl.
5. L’ús principal és el d’habitatge unifamiliar, però s’admeten també l’industrial de 1a
categoria, el d’aparcament, el de magatzem de 1a categoria i els públics.
6. L’edificabilitat per a equipaments de domini públic serà la que en resulti dels usos
assenyalats a cada zona segons les ordenances dels Plans Parcials, tot i considerant l’art.
III.II.5. d’aquestes Normes Urbanístiques.
V.IV.3. Assignació d’usos globals (P.P.9)
1. La densitat màxima d’habitatges es fixa en 30 hab./Ha.
2. L’índex d’edificabilitat brut màxim es fixa en 0,5 m2 sostre/m2 sòl.
3. L’índex d’edificabilitat brut màxim adscrit a l’ús residencial es fixa en 0,45 m2
sostre/m2 sòl.
4. L’índex d’edificabilitat brut adscrit a altres usos compatibles no pot superar els 0,05 m2
sostre/m2 sòl.
5. L’ús principal és el d’habitatges plurifamiliar i unifamiliar, admetent-se també els
d’aparcaments, públics i industrial, i magatzem de la 1a categoria en situació B.
6. L’edificabilitat per a equipaments de domini públic serà la que resulti dels usos
assenyalats a cada zona segons les ordenances dels Plans Parcials, tot i considerant l’art.
III.II.5 d’aquestes normes urbanístiques.
V.IV.4. Paràmetres de l’edificació
S’admet la tipologia d’edificació aïllada amb les condicions de la subzona 16 a.
Al P.P.9 s’admet la tipologia d’edificació agrupada i separada del vial i també la
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d’ordenació volumètrica específica tipus semi-intensiu (Clau 14 d 1)
L’alçada reguladora màxima al P.P.9 donada la proximitat al Nucli Central de
Picamoixons, tindrà la mateixa limitació de PB + 3P, i 12,50 m.
V.IV.5. Estàndards del Pla Parcial (P.P.6)
Respectant els mínims legals vigents en cada cas es compliran també les disposicions
següents:
a)

b)

-

Sòl d’ús i domini públic (cessió gratuïta i obligatòria).
− Espais lliures per a parcs i jardins públics: no menys del 10%.
2
− Equipament escolar: no menys de 1.000 m .
− Equipaments públics: no menys del 5%.
− Vials i aparcaments: no menys del 20%.
- Aprofitament privat: no major del 60%.

V.IV.6. Estàndard del Pla Parcial (P.P.9)
Respectant els mínims legals vigents en cada cas es compliran també les següents
disposicions:
a)

−
−
−

b)

-

Sòl ús i domini públic (cessió gratuïta i obligatòria).
Espais lliures per a parcs i jardins públics: no menys del 10%.
Equipaments públics: no menys del 5%.
Vials i aparcaments: no menys del 20%.
Aprofitament privat: no major del 60%.

V.IV.7. Vialitat
S’aplica l’article V.III.5.
V.IV.8. Senyalització dels sistemes generals vinculats al sector
El P.P.6 assumirà al seu càrrec el vial d’accés a l’Estació del ferrocarril i el dotarà de tots
els serveis urbanístics ordinaris.
El P.P.9 assumirà, per la seva part, el soterrament de les línies aèries d’electricitat i
telefonia existents, la cobertura de la rasa i la canalització de la riera, afectada pel P.P.9 i
l’urbanització de la vorera del tram en què limita el Pla Parcial amb la carretera.
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CAPÍTOL V
SECTORS DE DESENVOLUPAMENT URBÀ EXTENSIU

(CLAU 24)

V.V.1. Definició
Comprèn terrenys destinats a construccions d’ús d’habitatge previstos fonamentalment com
a segona residència.
Es preveu dins aquest grup la formulació del P.P.4.
V.V.2. Assignació d’usos globals
1. La densitat màxima d’habitatges es fixa en 13 hab./Ha.
2. L’índex d’edificabilitat brut màxim es fixa en 0,22282 m2 sostre/m2 sòl.
3. L’índex d’edificabilitat brut màxim adscrit a l’ús residencial es fixa en 0,17646 m2
sostre/m2 sòl.
4. L’índex d’edificabilitat brut adscrit a altres usos compatibles es fixa en 0,04636 m2
sostre/m2 sòl.
5. L’ús admès és el d’habitatge unifamiliar en les zones residencials i en la zona hotelera
els previstos a l’art. IV.XI.3.
6. L’edificabilitat per a equipaments de domini públic serà la que en resulti dels usos
assenyalats a cada zona segons les ordenances dels Plans Parcials tot i considerant l’art.
III.II.5. d’aquestes Normes Urbanístiques.
V.V.3. Paràmetres de l’edificació
S’admeten les tipologies d’ordenació d’edificació agrupada i separada del vial i la
d’edificació aïllada amb les particularitats assenyalades en els articles següents.
V.V.4. Paràmetres de l’edificació en la zona de cases arrenglerades (veure figura
núm. 19)
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació agrupada i separada del vial amb les
particularitats següents:
a) Separació de les edificacions
Les edificacions es situaran dins la franja conformada per una línia situada a 3 m i una
altra a 30 m de distància de les línies oficials dels carrers.
Les edificacions corresponents a una agrupació que doni front a dos o més carrers,
vindran regulades per qualsevol d’aquests carrers segons determini el Pla Parcial, els
estudis de detall o els propis projectes d’edificació conjunta.
En qualsevol cas es respectarà la franja no edificable de 3 m contigua a tots els carrers
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inclosos els passos de vianants.
b) Definició, dimensions i particularitats de les agrupacions
La dimensió màxima de les agrupacions de cases arrenglerades serà de 120 m i la
mínima de 30 m.
Al final de cada agrupació i entre dues de contigües existiran passos de vianants
d’amplada no inferior a 4 m que uniran el sistema viari amb els espais lliures posteriors
dels habitatges, definint les illes edificables.
La situació d’aquests passos de vianants es fixarà en el Pla Parcial si bé la seva
construcció podrà lligar-se amb la de les edificacions de les agrupacions contigües i per
tant l’obligació de construir-los es produirà en el moment de sol·licitar la llicència
municipal d’obres de qualsevol de les agrupacions contigües al pas considerat.
c) Operacions prèvies a l’edificació
Quan dins d’una illa edificable definida en el Pla Parcial es presenti un únic projecte de
totes les construccions, la llicència d’obres es donarà directament sempre que es
compleixin les condicions legals vigents.
En el cas de sol·licitar la llicència solament per una part de les construccions possibles,
s’haurà d’aprovar prèviament un estudi de detall d’ordenació volumètrica de totes les
construccions de l’illa edificable.
d) Dimensions mínimes dels solars
No es fixen.
e) Intensitat neta de l’edificació i nombre màxim d’habitatges
No es superarà el coeficient de 0,5 m2 sostre/m2 illa.
El nombre màxim d’habitatges en cada illa es determinarà dividint la seva superfície
incrementada amb la dels semi-vials de vianants compartits i amb la total dels no
compartits per la xifra 240.
f) Ocupació màxima
L’ocupació màxima de les illes serà del 40% i es procurarà ordenar les construccions de
tal manera que la vegetació arbòria malmesa sigui la mínima possible. A tals efectes en
els projectes d’ordenació de les edificacions de cada illa s’inclourà necessàriament la
ubicació exacta dels arbres existents amb diàmetre de tronc superior a 10 cm.
g) Espais no edificables
La franja de terreny compresa entre els vials d’accés i les edificacions podrà assignar-se
en exclusiva a cada edificació. Les franges posteriors a les edificacions seran de
propietat comú de les agrupacions o bé d’altres entitats d’àmbit més extens.
Tots aquests espais estaran enjardinats i no es podran pavimentar en més d’un 20% de
la seva superfície.
h) Alçada reguladora màxima
Serà de PB + 1P i 7 m.
i) Elements sortints
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S’aplica l’apartat “f” de l’article IV.IV.2.
j) Tanques
Es permetran els elements de senyalització dels vèrtexs de propietat amb estaques
normalitzades que no tinguin més de 20 cm d’alçada.
En els espais de propietat exclusiva de cada edificació també es permetrà la construcció
de tanques vegetals d’alçada no superior a 60 cm.
V.V.5. Paràmetres de l’edificació en la zona de cases aïllades (veure figura núm. 20)
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació aïllada amb les particularitats següents:
a) Ordenació de les edificacions
Els habitatges s’ordenaran en grups d’un mínim de 3 i un màxim de 12 que tindran un
únic accés des de les vies pertanyents als sistemes viaris vinculants i indicatius i a les
vies secundàries del sistema propi del planejament parcial.
Dins aquesta zona, els espais destinats a parcel·les de propietat privada i que en el
conjunt de cada illa es defineixen com a àrea parcel·lable, no ocuparan més del 65 % i
la resta es destinaran a vials d’accés i aparcament en superfície no superior al 10 % i a
espais lliures d’ús i domini públic en un 25% com a mínim.
Les àrees parcel·lables no tindran façana amb els vials que no es classifiquin com
d’accés i la distància mínima a la que es situaran en relació a ells serà de 5 m.
b) Separació de les edificacions
Les edificacions es separaran un mínim de 3 m en relació a tots els límits de la parcel·la.
Aquesta condició no regirà per les construccions apariades en relació a la partió comú.
c) Dimensions mínimes dels solars
La superfície mínima dels solars serà de 400 m2.
El Pla Parcial definirà les àrees parcel·lables i la parcel·lació podrà definir-se
posteriorment mitjançant un o varis projectes de parcel·lació.
d) Intensitat neta de l’edificació i nombre màxim d’habitatges
No es superarà el coeficient de 0,4 m2 sostre/m2 parcel·la.
El nombre màxim d’habitatges de cada àrea parcel·lable coincidirà amb el nombre de
parcel·les i es determinarà dividint la superfície de l’àrea parcel·lable per la xifra 450.
e) Ocupació màxima
Les edificacions no ocuparan més del 30% de la superfície de cada parcel·la.
f) Espais no edificables
Els espais obligatoris lliures de la parcel·la es destinaran a jardí i si bé s’aplicaran les
regles de l’art. II.II.12., no es podrà pavimentar en cap cas més del 10% de la superfície
de la parcel·la.
g) Elements sortints
S’apliquen les regles de l’apartat “f” de l’article IV.IV.2.
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h) Tanques
S’aplica l’apartat “j” de l’art. V.V.3.
V.V.6. Paràmetres de l’edificació en la zona hotelera
S’aplica la tipologia d’ordenació d’edificació aïllada amb les particularitats següents:
a) Separació de les edificacions
Les noves edificacions s’hauran de situar com a mínim a 6 m de distància dels límits de
parcel·la i de zona. No s’admeten les edificacions apariades entre parcel·les
independents. Dins de cada parcel·la podran construir-se vàries construccions amb
llibertat de posició entre elles.
b) Dimensions mínimes dels solars
La parcel·la mínima s’estableix en 10.000 m2.
c) Intensitat neta de l’edificació
No es superarà el coeficient de 0,4 m2 sostre/m2 parcel·la.
d) Ocupació màxima
L’ocupació màxima de la parcel·la serà del 30% més un 10% per aparcaments coberts.
En aquests percentatges es comptabilitzaran també els possibles patis interiors de les
edificacions.
e) Alçada reguladora màxima
Serà de 12 m i 4 plantes sense que la coberta pugui superar tampoc en cap cas la cota
351 del plànol topogràfic 1:2000 per totes les construccions situades sota el nivell de
l’actual masia. Per les situades sobre ell serà de 10 m i 3 plantes.
f) Volum màxim
Les edificacions o les seves agrupacions volumètriques, si és el cas, no sobrepassaran
els 2.000 m2 de sostre, si bé s’autoritzarà un sol edifici que no superi els 4.000 m2 de
sostre.
g) Elements sortints
S’aplica l’apartat “f” de l’art. IV.IV.2.
h) Tanques
S’aplica l’apartat “j” de l’art. V.V.3.
i) Condició especial sobre l’edifici existent de la Masia Peixets
L’edifici existent s’haurà de conservar i les possibles obres de renovació o reforma no
podran desvirtuar el seu caràcter actual ni el seu aspecte exterior.
En tant i en quan no es defineixi explícitament l’abast de les possibles intervencions
autoritzables, serà necessari seguir el tràmit ordinari per tal d’obtenir llicències d’obres
en els edificis inclosos en el catàleg municipal.
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Amb les degudes condicions es possibilitarà la conversió de l’actual golfa en una planta
ordinària, realitzant les convenients adaptacions en la coberta.
Aquesta norma no afecta als elements annexos a la Masia.
V.V.7. Estàndards del Pla Parcial (P.P.4)
Respectant els mínims legals vigents en cada cas es compliran també les disposicions
següents:
a) - Sòl d’ús i domini públic (cessió gratuïta i obligatòria).
- Espais lliures per a parcs i jardins públics: no menys del 37,42%.
- Equipament: no menys del 5’85.
- Vials i aparcament: no menys de 7,56%.
b) - Aprofitament privat.
- Zona de cases arrenglerades: no major del 26,14%.
- Zona de cases aïllades: no major de l’11,44%.
- Zona hotelera: no major de l’11,59%.
V.V.8. Vialitat
L’amplada total mínima de les vies bàsiques i ordenadores serà de 10 m amb voreres d’1,50
m mínim a ambdós costats de la calçada.
L’amplada total de les vies secundàries serà com a mínim de 6 m i existirà almenys una
vorera d’1 m d’amplada.
Exceptuant els vials d’accés i les àrees d’aparcament annexes a la xarxa viària, no s’exigirà
la plantació d’arbrat en els restants carrers del sector.
Al final dels carrers “ en cul de sac” existirà una zona de gir que permeti el canvi del sentit
de marxa d’un vehicle turisme ordinari sense fer marxa enrera.
V.V.9. Senyalització dels sistemes generals vinculats al sector (P.P.4)
El Pla Parcial assumirà al seu càrrec el vial de connexió de la carretera N-240 seguint el
traçat de l’antiga calçada romana i amb una amplada de calçada i voral no inferior a 10 m.
Aquest vial es realitzarà no més enllà del moment en què es posin en servei solars suficients
per a construir una tercera part dels habitatges previstos.
El sistema d’actuació que s’aplicarà a aquest vial en els trams exteriors a la finca serà el
d’expropiació.
V.V.10. Divisió poligonal i pla d’etapes del P.P.4.
1. El Pla Parcial podrà contenir una divisió poligonal per a executar les obres
d’urbanització i que, en el seu cas, s’ajustarà als criteris següents:
a) Les cessions de cada una de les 5 grans àrees forestals destinades a parc públic a
favor del municipi es faran d’una sola vegada, és a dir, sense fragmentar-les.
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b) En tot moment es complirà la condició que el percentatge de zones ja cedides sobre
les totals a cedir segons el Pla Parcial, serà igual o superior al que correspongui en
funció de l’extensió i del potencial d’habitatges dels polígons en execució sobre el
total del Pla Parcial.
c) El primer polígon d’actuació comprendrà almenys terreny suficient per edificar 50
habitatges d’acord amb les pròpies previsions del Pla Parcial.
2. La urbanització completa d’aquest sector s’haurà de fer dins el període de 8 anys de
programació del Pla General.
V.V.11. Aprofitament mig
1. Els solars corresponents al 10% de l’aprofitament mig del Pla Parcial destinats a cessió
pública es situaran amb la màxima proximitat possible als espais lliures destinats a
parcs públics assenyalats en els plànols d’ordenació del Pla General.
2. Als efectes de facilitar el compliment de l’apartat anterior i la necessària adaptació al
terreny, es permetrà que el Pla Parcial variï en un màxim del 10% la zona que en els
plànols d’ordenació del Pla General es destina a espais lliures tant pel que fa a la seva
posició com a la forma concreta, de tal manera que almenys el 90% dels espais lliures
aquí assenyalats mantinguin la seva qualificació en el Pla Parcial.
3. Amb la finalitat de facilitar l’execució del Pla per varis polígons d’actuació i en especial
dels primers que es prevegin, el promotor podrà acollir-se a la possibilitat de compensar
en metàl·lic, tot o una part del 10% de l’aprofitament de cada polígon que correspongui
legalment a l’Ajuntament fins un màxim en conjunt del 80% de l’aprofitament total que
aquest hagi de percebre.
El valor d’aquests solars s’establirà per a cada polígon calculant els costos de
repercussió sobre el conjunt dels seus solars a partir del pressupost del projecte
d’urbanització corresponent, als que s’hi afegirà per a les zones d’habitatge la quantitat
de 500 ptes./m2 incrementades amb el tipus d’interès legal aplicat pel temps que
transcorri entre el moment de l’aprovació inicial del Pla General i la data en què es
realitzi el pagament comptat sobre anys sencers.
Per a les zones hoteleres el valor unitari del sòl serà el 80% del corresponent al de les
zones d’habitatge.
4. Escollida la modalitat de compensació en metàl·lic de l’aprofitament corresponent al
municipi i a mesura que es vagin executant els polígons d’actuació que incloguin
terrenys destinats a aquesta cessió, l’Ajuntament podrà optar en el moment d’aprovació
del projecte de compensació del polígon per reconvertit tota o una part dels diners ja
percebuts en solars que, polígon per polígon, es valoraran d’acord amb la forma
establerta en l’apartat núm. 3
5. Si en algun polígon existís un sobrant de terrenys destinats en principi a cobrir el 10%
de l’aprofitament que correspongui percebre al municipi fins el moment en què entri en
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execució el referit polígon, el promotor podrà reservar-se’l i utilitzar-lo posteriorment
per cobrir en tot o en part l’aprofitament corresponent a polígons que s’executin
posteriorment.
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CAPÍTOL V BIS
SECTORS DE DESENVOLUPAMENT MIXT (Intensiu/semi-intensiu). (CLAU 25) 14
V.V.1 bis Definició
Compren els terrenys destinats fonamentalment a la construcció d’habitatges en densitat
mitjana-baixa i en terrenys propers al sòl urbà.
V.V.2 bis Assignació d’usos globals
1. La densitat màxima d’habitatges es fixa en 40 hab/Ha.
2. L’índex d’edificabilitat brut màxim es fixa en 0,75 m2st/m2 sòl
3. L’índex d’edificabilitat brut màxim adscrit a l’ús residencial es fixa en 0,60
m2st/m2 sòl.
4. L’índex d’edificabilitat brut adscrit a altres usos compatible no pot superar els 0,20
m2st/m2sòl i com a mínim tindrà 0,05 m2st/m2 sòl.
5. L’ús principal és el d’habitatge unifamiliar i/o plurifamiliar, però s’admetran també
en aquesta última zona l’industrial de 1ª categoria, el d’aparcament, el de magatzem
de 1ª categoria i els públics.
6. L’edificabilitat per a equipaments de domini públic serà la que en resulti dels usos
assenyalats a cada zona segons les ordenances del pla parcial, tot i considerant l’art.
III.III.5 d’aquestes normes urbanístiques.
V.V.3.bis Paràmetres de l’edificació
1. Per a la zona plurifamiliar s’admeten la tipologia d’agrupada i separada del vial i
també l’ordenació volumètrica específica tipus semi-intensiu (Clau 14 d1)
2. Per a la zona unifamiliar s’admet la tipologia d’edificació aïllada amb les
condicions de la subzona 16 d, amb la particularitat que la intensitat neta de
l’edificació es fixa en 0,6 m2st/m2 sòl.
V.V.4.bis Estandards del pla parcial (PP 8)
Respectant els mínims legals vigents en cada cas, compliran també les següents
disposicions:
a) Sòl d’us i domini públic (cessió gratuïta i obligatòria)
Espais lliures per a parcs i jardins públics: no menys del 12 %
Equipament públic:
no menys del 15 %
Vialitat i estacionament:
no menys del 22 %
b) Aprofitament privat:
no major del 51 %
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V.V.5 bis Vialitat
S’aplica l’art. V.III.5
V.V.6 bis Senyalització dels sistemes generals vinculats al sector P.P.8
El Pla Parcial assumirà al seu càrrec la construcció del pont del Torrent del Sant Pou que
comunica amb el carrer Josep Cases Homs (sud del centre de Formació Professional i
Col·legi Baltasar Segú) en la part que assenyalin el programa d’Actuació i/o el seu Estudi
Econòmic.
El Pla Parcial haurà de cedir gratuïtament, una vegada urbanitzat, el vial de connexió amb
el barri de les Comarques, seguint el traçat del Camí del Bosc.
Les connexions a les xarxes de serveis es realitzaran a traves del carrer Josep Cases Homs i
el Torrent de Sant Pou, donada que la seva execució serà anterior al P.P.5.
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CAPÍTOL V.TRIS 15
SECTORS DE DESENVOLUPAMENT TERCIARI

(CLAU 28)

V.V.tris.1. Definició
Comprèn terrenys destinats fonamentalment a la construcció d’edificis per a usos terciaris
(emmagatzematge, comerç de materials de construcció, bricolatge, exposició i/o tallers de
vehicles, etc. i activitats similars).
Es preveu dins d’aquest grup la formulació del P.P.10.
V.V.tris.2. Assignació d’usos globals
1. L’índex d’edificabilitat brut màxim es fixa en 0,60 m2 sostre/m2 sòl.
2. L’ús principal és el de magatzem, admetent-se l’ús industrial de 3a categoria, el
d’aparcament i els públics.
3. En quant a l’oferta comercial al detall, s’estarà a la d’aquells establiments l’obertura
dels quals sigui exclusivament competència municipal d’acord amb els paràmetres
establerts en la Llei 17/2000 de 29 de desembre, d’equipaments comercials.
4. En quant als grans establiments comercials, fins que no s’extingeixi l’efecte de la
suspensió de llicència iniciada l’1 de gener de l’any 2000, s’estarà a allò que determini
la normativa vigent en aquell moment.
5. L’edificabilitat per a equipaments de domini públic serà la que en resulti dels usos
assenyalats a cada zona segons les ordenances del Pla Parcial, tot i considerant l’article
III.II.5 d’aquestes normes urbanístiques.
V.V.tris.3. Paràmetres de l’edificació i ordenació
S’estarà al que fixi el Pla Parcial.
V.V.tris.4. Estàndards del Pla Parcial (P.P.10)
Respectant els mínims legals vigents en cada cas, compliran també les següents
disposicions:
a) −
−

b) -

Sòl d’ús i domini públic (cessió gratuïta i obligatòria).
Espais lliures per a parcs, jardins públics i equipaments: el 14%.
Vialitat i estacionament: no menys del 21%.
Aprofritament privat: no major del 65%.

V.V.tris.5. Vialitat
L’amplada mínima dels vials serà de 26,00 i 20,00 m, incloent-hi les voreres i les zones
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d’aparcament.
V.V.tris.6. Senyalització dels sistemes generals vinculants al sector. (P.P.10)
1. El Pla Parcial assumirà al seu càrrec les connexions amb les carreteres C-37 i la TV2035.
2. El Pla Parcial resoldrà les connexions amb les xarxes de serveis existents
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CAPÍTOL VI 16
SÒL URBANITZABLE NO PROGRAMAT
V.VI.1. Delimitació 17
1. Es situen dins aquesta categoria del sòl les següents àrees, identificades amb les claus
corresponents.
−
−

Àrea de desenvolupament residencial no programat del tipus semi-intensiu
(clau 26)
Àrea de desenvolupament industrial no programat (clau 27)

2. L’àrea amb clau 26 constituirà sector únic i per tant es desenvoluparà en un Pla Parcial
que comprendrà tot el seu àmbit, sens perjudici de l’aplicació de l’art. 13 de la Llei 3/84
del Parlament de Catalunya pel que fa al desenvolupament per subsectors.
V.VI.2. Assignació d’usos globals (clau 26)
1. La densitat màxima d’habitatges es fixa en 30 hab./ha.
2. L’índex d’edificabilitat brut màxim es fixa en 0’6m2 sostre/m2 sòl.
3. L’índex d’edificabilitat brut màxim adscrit a l’ús residencial es fixa en 0’45 m2
sostre/m2 sòl.
4. L’índex d’edificabilitat brut adscrit a altres usos compatibles no pot superar els 0’20 m2
sostre/m2 sòl, ni pot ser inferior a 0’02 m2 sostre/m2 sòl.
5. S’admeten els usos d’habitatge, l’industrial de 1a i 2a categoria i els públics.
6. S’aplica també l’apartat 6 de l’article V.III.2 i pel règim transitori l’apartat 2 de l’article
V.VI.2.
V.VI.3. Assignació d’usos globals (clau 27)
1. S’aplica l’article IV.IX.3.
2. L’índex d’edificabilitat brut màxim es fixa en 0’6 m2 sotre/m2 sòl.
3. Pel règim transitori s’aplica l’apartat 2 de l’article V.VI.2.
V.VI.4. Característiques tècniques de les actuacions (clau 26)
1. Les cessions gratuïtes i obligatòries a favor del municipi seran:
−
−
−

Espais lliures per a parcs i jardins públics: no menys del 10%.
Equipament públic: no menys del 10%.
Vialitat i estacionament: no menys del 20%.

2. El Pla Parcial assumirà al seu càrrec l’enllaç amb la projectada variant de la carretera de
Picamoixons en el moment que aquesta es construeixi i a partir de la vigència del Pla
Parcial.
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3. Sobre la vialitat s’aplica l’article V.III.5.
4. La xarxa viària interna proposada als sectors 5 i 8 té un caràcter merament indicatiu i no
vinculant.
V.VI.5. Característiques tècniques de les actuacions (clau 27)
1. Les cessions gratuïtes i obligatòries en favor del municipi es fixaran en el P.A.U.,
respectant-se com a mínim les legalment vigents.
2. Els límits dels diferents Plans Parcials, que resultin interiors del sòl urbanitzable previst
al Pla general, correspondran pel seu extrem Nord amb línies ortogonals i, si és el cas,
paral·leles a la carretera T-200, materialitzant-se almenys en un 80% de la seva longitud
total per mitjà de vials que almenys en la meitat de la seva amplada total futura s’hauran
d’executar dins les obres d’urbanització de l’àmbit del Pla Parcial.
Aquests vials connectaran en forma directa amb els vials existents al límit oest del sòl
urbà industrial contigu.
3. Els vials definits al Pla parcial dins la vialitat secundària respectarà els següents
paràmetres.
a)
b)
c)
d)

L’amplada mínima del paviment serà de 8,00 m.
L’amplada total no serà inferior a 12,00 m.
El pendent màxim serà del 8%.
El radi de corbatures intern mínim serà de 10,00 m.

4. La vialitat en “cul de sac” tindrà una amplada de calçada no inferior a 7,00 m i almenys
una voravia d’amplada mínima d’1,00 m de pas lliure. Al final del carrer existirà una
zona de gir que permeti el canvi de sentit de la marxa d’un camió de 10,00 m de
llargada sense fer marxa enrera.
5. Els aparcaments que es projectin annexos als vials augmentaran l’amplada del seu
paviment en 2,50 m com a mínim pel cas d’aparcament en fila, comptant que l’espai
reservat per cada vehicle no serà inferior a 2,50 x 5,00 m.

196

T Í T O L VI
REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
VI.I.1. Definició i finalitats
1. El sòl no urbanitzable comprèn els terrenys que el Pla General determina per tal de ser
preservats del procés pròpiament urbà i que cal mantenir en els seus usos i finalitats
específics, tot i potenciant els seus valors intrínsecs.
2. Les finalitats de la regulació del sòl no urbanitzable són les següents:
a) Protegir els terrenys del procés de desenvolupament urbà.
b) Protegir els elements naturals més destacables preservant els seus valors agrològics,
arqueològics, històric-artístic, ecològics o paisatgístics.
c) Establir els usos i activitats que es poden autoritzar en cada tipus d’aquest sòl, sense
malmetre els valors que es volen protegir.
d) Establir les condicions per autoritzar l’emplaçament de les edificacions i
instal·lacions d’utilitat pública o interès social, per tal de garantir l’equilibri de les
àrees agrícoles i naturals.
VI.I.2. Zones i subzones
Les zones i subzones en què s’ha dividit el sòl no urbanitzable són les següents:
−
−
−
−
−
−

Zona agrícola
Zona agrícola protegida
Subzona agrícola protegida d’horta
Subzona de protecció arqueològica
Zona d’horts familiars
Zona forestal

(clau 31)
(clau 32)
(clau 32 a)
(clau 32 b)
(clau 33)
(clau 34)

VI.I.3. Parcel·lacions i segregacions
1. Es consideren indivisibles i per tant queda prohibida la parcel·lació o segregació de les
parcel·les següents.
a) Les que no compleixin les superfícies fixades per les unitats mínimes de conreu si tenen
la finalitat de construir finques independents.
b) Aquelles amb dimensions iguals o inferiors a les fixades per les unitats mínimes de
conreu, llevat el cas en que els lots resultants s’adquireixin simultàniament, pels
propietaris de terrenys contigus amb la finalitat d’agrupar-los i formar unes noves
finques.
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c) Aquelles amb dimensions inferiors al doble de la superfície fixada per les unitats
mínimes de conreu, llevat del cas en que l’excés sobre aquestes es segregui amb la
finalitat esmentada a l’apartat anterior.
d) Les edificables en una proporció d’edificabilitat o d’ocupació en relació a la seva àrea,
quan es construís la corresponent a tota la superfície, o, en el supòsit que s’edifiqués en
menor proporció, la porció d’excés, amb les excepcions assenyalades en l’apartat
anterior.
2. Als efectes d’aquest article s’entendrà que les unitats mínimes de conreu en la zona
d’horts familiars (clau 33), seran les fixades en cada projecte de bases de parcel·lació, o
en el seu defecte, les establertes per aquestes zones amb caràcter general.
VI.I.4. Instal·lacions d’utilitat pública o d’interès social
1. Les instal·lacions d’utilitat pública o interès social per a ser admeses en cada una de les
zones o subzones del sòl no urbanitzable hauran de reunir els següents requisits:
a) Justificar i posseir la declaració d’utilitat pública o interès social, bé per aplicació de
la seva legislació específica, bé per declaració expressa de la Comissió Provincial
d’Urbanisme en el propi expedient de tramitació de la llicència d’obres.
b) Complir les condicions d’edificació.
c) Correspondre a un ús admès en cada tipus de sòl no urbanitzable.
d) Justificar en la memòria del corresponent projecte la necessitat de situar-se en el
medi rural i la inexistència de risc per a les zones veïnes en ordre a la defensa de les
condicions naturals.
e) Seguir el procediment previst en l’art. 44 del Reglament de Gestió Urbanística o en
el que en el futur el pugui substituir, acompanyant la petició de la documentació en
ell assenyalada.
2. Com a norma general s’entendrà que les activitats corresponents a l’ús industrial no
corresponen a les d’utilitat pública o interès social, salvant el cas de les ja existents en
aquesta classe de sòl i les que s’implantin en edificis preexistents en aquesta classe de
sòl i les que s’implantin en edificis preexistents en aquells tipus de sòl no urbanitzable
on s’admeti aquest ús, així com per les que per la seva activitat, requereixin estar
allunyades del nucli de població, tals com abocadors de brossa, cementiris de cotxes,
recuperació simple de deixalles, etc.
En els casos de reutilització, caldrà que els edificis preexistents compleixin les
condicions següents:
a) Tractar-se d’edificacions realitzades amb anterioritat mínima de 10 anys a la petició
de l’activitat industrial i que no s’hagin utilitzat per a cap ús en els darrers 2 anys o
bé tractar-se d’edificacions de més de 5 anys i sense ús en els darrers 3 anys.
b) No trobar-se en situació de fora d’ordenació que hagi de donar lloc, per raó del
planejament, a l’expropiació, a la cessió gratuïta o bé a l’enderrocament de l’edifici.
3. Els projectes de les activitats industrials que es vulguin implantar en edificis
preexistents que compleixin les condicions de l’anterior apartat caldrà que reuneixin els
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requisits següents:
a) Seguiran la tramitació assenyalada en la condició “e” de l’apartat 1.
b) Compliran la condició “d” de l’apartat 1.
c) Compliran les condicions d’edificació pel que fa als augments de volum que en cap
cas seran superiors al 20% dels preexistents abans de la primera reutilització com a
ús industrial.
d) Demostraran l’edat de la construcció bé per aportació de l’escriptura d’obra nova,
bé del certificat final d’obres o de l’alta de declaració fiscal.
e) Demostraran la no utilització de l’edifici aportant alguns dels documents següents
que per altra part no tenen caràcter limitatiu:
−
−
−

−

Declaració de baixa de l’activitat, si és el cas.
Acta notarial en què consti la data de paralització de l’activitat o bé aquella en
què es trobava sense ús en un moment determinat.
Certificació de les Companyies Elèctriques subministradores de no haver venut
energia en un determinat període o bé d’haver-la venut en una quantia que no
guardi proporció amb l’activitat o ús anterior.
Certificació de la Cambra Agrària assenyalant el període d’inutilització si es
tractava d’un pis agrícola o ramader.

4. L’Ajuntament en qualsevol cas es reserva el dret de realitzar les comprovacions
oportunes o bé en raó del destí anterior de l’edifici, de demanar informació més
concreta pel que fa al compliment dels dos darrers requisits de l’apartat anterior.
VI.I.5. Instal·lacions d’obres públiques
1. Les construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, conservació i servei de les
obres públiques podran autoritzar-se amb les condicions següents:
a) Correspondre a l’ús indicat.
b) En les de caràcter provisional, garantir la restauració i, si és el cas, la millora de les
condicions naturals dels terrenys afectats al finalitzar l’ocupació, pels quals
l’Ajuntament fixarà la quantia i forma de dipositar la corresponent fiança i en el
projecte justificar la perfecta reversibilitat de les condicions naturals alterades.
c) En les de caràcter permanent es compliran les condicions d’edificació corresponents a
cada tipus de sòl, exclosa la que fa referència a la separació respecte a la via en qüestió
si es justifica degudament la necessitat de rebaixar-la.
2. Aquestes instal·lacions i construccions s’admetran en tots els tipus de sòl no
urbanitzable mentre en les ordenances no s’especifiqui el contrari.
VI.I.6. Habitatge
1. Les edificacions no podran formar nuclis de població i compliran les condicions
d’edificació establertes per a cada tipus de sòl no urbanitzable.
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2. Els projectes seguiran la tramitació assenyalada en la condició “e” de l’apartat 1 de
l’art. VI.I.4.
VI.I.7. Instal·lacions agrícoles-ramaderes
1. Entendrem com a tals els magatzems agrícoles, les granges, els hivernacles, les sitges i
similars.
2. S’admetran en els tipus de sòl no urbanitzable on s’indiqui expressament i sempre que
guardin relació amb la naturalesa i destí de la finca, ajustant-se en el seu cas als Plans i
Normes del Ministeri d’Agricultura i als corresponents Serveis Autonòmics de la
Generalitat.
VI.I.8. Condicions generals de les construccions
1. Els tipus de construccions hauran d’adequar-se a la seva condició aïllada, quedant
prohibides les edificacions característiques de les zones urbanes.
2. Hauran d’adaptar-se a l’entorn natural i a les tipologies edificatòries autòctones,
especialment en relació als materials exteriors de la construcció i als detalls constructius
(ràfecs, cobertes, cossos volats, xemeneies, ...).
Les cobertes seran de teula ceràmica amb pendent no superior al 35%.
En construccions agrícoles-ramaderes tals com granges i magatzems agrícoles
s’admeten les cobertes de fibrociment vermell.
Qualsevol altra solució sobre l’aspecte exterior que vulgui adoptar-se necessitarà
justificar degudament la no pertorbació dels valors ambientals mitjançant una memòria
explicativa i uns estudis gràfics i cromàtics de la construcció projectada i del seu entorn.
3. Totes les finques del sòl no urbanitzable on s’exerceixin activitats industrials tals com
cementiris de cotxes, abocadors de residus, així com activitats agropecuàries, i en
general aquelles que puguin afectar l’harmonia del paisatge, s’hauran de protegir
mitjançant una pantalla arbòria, per tal d’aconseguir la seva integració al medi natural.
No es fixa la situació i forma concreta d’aquesta pantalla, però en qualsevol cas caldrà
disposar-la de manera que es garanteixi la protecció des de tots els punts visibles dels
camins i vials públics situats en un radi de 500 m del centre de la zona on es situï
l’activitat.
No s’admetrà la formació de pantalles per simples plantes enfiladisses o per espècies
vegetals de fulla caduca.
4. Es prohibeixen les tanques fetes amb materials d’obra d’alçada superior a 60 cm.
S’admeten les tanques per filats metàl·lics, enreixats de fusta, i similars fins l’alçada
màxima de 2 m.
S’admeten també pilars o matxons d’obra d’aquesta alçada i amplada màxima de 60
cm. separats un mínim de 3 m entre eixos.
Aquestes alçades es mesuraran en tot punt des del més alt dels dos terrenys que
parteixin i solament podran superar-se en els punts d’accés per conformar les entrades,
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que en tot cas no superaran l’alçada de 4 m.
5. A les zones on existeixi arbrat, es tractarà de mantenir la major quantitat possible
d’aquest, per la qual cosa en els plànols i memòria del projecte corresponent
s’especificarà la situació dels arbres de diàmetre de tronc superior a 10 cm i les mesures
preses per a la seva conservació i reposició, si és el cas.
6. Sempre que per les dimensions i forma de les finques sigui possible, les construccions
se separaran un mínim de 50 m dels límits del sistema hidrogràfic en cas de contigüitat
o proximitat.
En altre cas se separaran un mínim absolut de 10 m.
7. Pel cas de voler construir vàries edificacions destinades a usos diferents en una mateixa
finca caldrà complir sempre les condicions màximes exigides per a cada ús específic
considerat.
A més a més, pel que fa a l’ocupació, no es sobrepassarà en conjunt l’autoritzada per
l’ús més permissiu i pel que fa a l’edificabilitat màxima es complirà que la suma dels
quoficients de les superfícies construïdes de cada ús existent pels respectius índexs
d’edificabilitat no sobrepassi la superfície del terreny.
Els edificis podran disposar-se en forma aïllada o bé formant agrupacions entre sí.
8. En les finques incloses en varis tipus del sòl no urbanitzable, s’aplicaran les normes
establertes per al tipus on es prevegi situar cada edificació.
Si l’edificació es pretén situar sobre més d’un tipus de sòl, s’aplicaran les normes del
tipus més restrictiu.
VI.I.9. Condicions de procediment
1. L’Ajuntament instarà la inscripció com a indivisible de les parcel·les considerades en el
supòsit de l’apartat 1d de l’art. VI.I.3. en el moment de concedir la llicència d’obres,
quedant condicionada la seva executivitat a la realització de la corresponent anotació
registral.
2. Per autoritzar granges, instal·lacions d’utilitat pública o interès social i habitatges
familiars caldrà donar audiència als propietaris contigus, als quals efectes la petició de
llicència s’acompanyarà d’una relació actualitzada dels esmentats propietaris.
3. Per qualsevol mena d’ús sol·licitat, caldrà aportar certificació registral dels
assentaments realitzats sobre la finca en qüestió i si és el cas, de la finca matriu.
Aquesta documentació també serà necessària per autoritzar el tancament de finques i la
construcció o obertura de pous, basses i piscines.
4. Totes les construccions estan obligades a complir les normes generals i específiques
sobre les condicions higiènico-sanitàries especialment pel que fa al subministre i
evacuació d’aigües, als quals efectes amb les sol·licituds de llicències d’obres majors de
totes les construccions que pel seu ús ho requereixin, s’haurà d’adjuntar:
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a) Memòria i plànols indicatius del sistema de captació i portada d’aigua, especificant:
el punt de captació, la profunditat i diàmetre del pou, si és el cas, el tipus de
captació i els materials constructius i s’aportarà un certificat sanitari actualitzat,
acreditant la seva potabilitat.
b) Memòria i plànols indicatius dels sistema de depuració, dipòsit o filtratge de les
aigües residuals, assenyalant les dimensions i materials constructius dels diferents
elements. Es garantirà la impermeabilització dels paraments de la depuradora i
dipòsits estancs. No s’admetran pous negres ni l’abocament d’aigües fecals sense
prèvia depuració
c) Per les granges de tot tipus subjectes al Reglament d’Activitats de 30-XI-1961,
caldrà adjuntar un plànol de situació del fossar de purines i del dipòsit de cadàvers
en relació a les edificacions situades en un radi de 100 m, especificant l’ús de
cadascuna d’elles així com un plànol detallat indicant la solució constructiva donada
a aquests elements en els que s’haurà d’assegurar la impermeabilització total.
S’adjuntarà també una memòria explicativa indicant el procés previst per a
l’eliminació dels residus, el temps de permanència en els diferents dipòsits, el
tractament previst i el destí final
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CAPÍTOL II
ZONA AGRÍCOLA

(CLAU 31)

VI.II.1. Definició
S’inclouen en aquest tipus de sòl els terrenys agrícoles sense un interès especial, en raó,
bàsicament de la seva escassa capacitat agrològica.
VI.II.2. Usos
En aquests tipus de sòl no urbanitzable s’admeten els usos següents:
−
−
−

Habitatge.
Agrícola-ramader.
Instal·lació d’utilitat pública o interès social.
a) Industrial (només en els casos assenyalats a l’apartat 2 de l’art. VI.I.4.)
b) Aparcament (només amb caràcter secundari, lligat al servei d’altres usos
admesos)
c) Residencial públic 2 i 4.
d) Culturals.
e) Sanitaris-assistencials.
f) Educatius.
g) Comercials 4 (sols restaurants)
h) Esportius.
i) Comunicacions i transports 4, 6, 7 i 8.
j) Extractiu.

VI.II.3. Nucli de població
Als efectes del que preveu la lletra “b” de l’art. 36 del Reglament de Planejament,
s’entendrà que els edificis destinats a habitatge familiar no originen possibilitat de formació
de nucli de població en aquest tipus de sòl, entenent-se com a tal l’assentament humà
generador de requeriments o necessitats assistencials i de serveis urbanístics, quan
reuneixin totes les condicions següents:
a) Les sol·licituds d’autorització per a edificar hauran de fer-se sobre finques d’extensió
superior a les unitats mínimes de conreu o, en cas de tractar-se de finques de secà de
dimensió inferior, tenir almenys una superfície d’1 Ha. i no haver estat objecte de
segregació en un termini de 5 anys anteriors comptats des de l’aprovació definitiva del
Pla General.
b) Les edificacions destinades a habitatge s’hauran de separar un mínim de 10 m en relació
a tots els límits de la finca, llevat del cas d’edificació apariada que correspongui a un
sol projecte d’edificació i les ampliacions dels habitatges ja existents situats a menor
distància.
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VI.II.4. Condicions d’edificació dels habitatges
S’apliquen les següents:
a) La separació dels límits serà la corresponent a la lletra “b” de l’art. VI.II.3.
b) L’alçada màxima de 7 m corresponent a planta baixa i pis. Per sobre aquesta alçada,
s’autoritzarà una golfa sempre que ocupi tota la planta de pis i el punt més alt de la seva
coberta no sobrepassi els 10 m.
c) Ocupació màxima del 2,5% del terreny en total.
d) Superfície construïda màxima de 250 m2 per cada habitatge (la golfa no comptabilitzarà
en aquest límit).
e) Als efectes del que preveu l’apartat 7 de l’art. VI.I.8. sobre combinació d’edificacions
es fixa l’índex d’edificabilitat màxima en 0,05 m2 sostre/m2 sòl.
VI.II.5. Condicions d’edificació de les instal·lacions agrícoles-ramaderes
1. Per a la construcció de magatzems agrícoles caldrà:
a) Tractar-se de parcel·les cadastrals senceres o bé no fragmentades en un període
superior a 20 anys i de superfície superior a 0,20 Ha. en qualsevol cas o també de
parcel·les que compleixin les unitats mínimes de conreu.
b) Separació de les partions veïnals un mínim de 5 m i de 10 m respecte als camins
públics i veïnals.
c) Alçada màxima de 6 m i 2 plantes.
d) Ocupació màxima del 2,5% del terreny.
e) Edificabilitat màxima de 0,05 m2 sostre/m2 sòl.
2. Per a la construcció de granges caldrà:
a)
b)
c)
d)

Complir les condicions a, b i c de l’apartat anterior.
Ocupació màxima del 6% del terreny.
L’edificabilitat màxima serà de 0,08 m2 sostre/m2 sòl.
Les granges porcines o avícoles hauran de situar-se a una distància no inferior a 100
m, respecte als habitatges existents que no correspongui a la pròpia explotació.
e) Complir les condicions legals vigents fixades per l’Administració Central i
Autonòmica.
f) Obtenir prèviament a la llicència d’edificació la llicència d’activitat.
g) Les noves explotacions porcines o avícoles hauran de situar-se a una distància
mínima de 500 m de sòl urbà o urbanitzable residencial, sens perjudici de les
distàncies entre establiments que disposi la legislació agrària i sanitària.
3. Per a la construcció d’hivernacles i sitges caldrà separar-se un mínim de 5 m de les
partions veïnals i de 10 m dels camins públics i veïnals.
VI.II.6. Condicions d’edificació per a les instal·lacions d’utilitat pública o interès
social i les instal·lacions d’obres públiques de caràcter permanent
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S’apliquen les següents:
a) Es complirà el previst a la lletra “a” de l’art. VI.II.3. pel que fa a la superfície i
condicions de parcel·lació de la finca.
b) La separació serà com a mínim de 10 m respecte a tots els límits de la finca.
c) L’alçada màxima serà de 7 m corresponents a planta baixa i pis.
d) L’ocupació màxima serà del 5% de la finca.
e) L’ocupació màxima en planta pis serà del 2% de la finca.
f) L’edificabilitat màxima serà de 0,05 m2 sostre/m2 sòl.
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CAPÍTOL III
ZONA AGRÍCOLA PROTEGIDA

(CLAU 32)

VI.III.1. Definició
S’inclouen en aquest tipus de sòl els terrenys majoritàriament de cultius de secà i d’un
destacat interès agrícola que cal mantenir i protegir.
VI.III.2. Usos
En aquest tipus de sòl no urbanitzable s’admeten els usos següents:
−
−
−

Habitatge.
Agrícola-ramader (excepte granges).
Instal·lacions d’utilitat pública o interès social.
a) Aparcament (només amb caràcter secundari lligat i al servei d’altres usos
admesos).
b) Culturals
c) Sanitaris-assistencials.
d) Educatius.
e) Esportius.

VI.III.3. Nucli de població
Als efectes del que preveu la lletra “d” de l’art. 34 i de la lletra “b” de l’art. 36 del
Reglament de Planejament, s’entendrà que els edificis destinats a habitatge familiar no
originen possibilitat de formació de nucli de població en aquest tipus de sòl, entenent-se
com a tal l’assentament humà generador de requeriments o necessitats assistencials i de
serveis urbanístics, quan reuneixin totes les condicions següents:
a) Les sol·licituds d’autorització per a noves edificacions destinades a habitatge s’hauran
de fer sobre finques d’extensió superior a les unitats mínimes de conreu.
b) Les edificacions destinades a habitatge s’hauran de separar un mínim de 10 m en relació
a tots els límits de la finca, llevat del cas d’edificació apariada que correspongui a un
sol projecte d’edificació i les ampliacions dels habitatges ja existents situats a menor
distància.
VI.III.4. Condicions d’edificació de l’habitatge
S’aplica l’article VI.II.4.
VI.III.5. Condicions d’edificació de les inatal·lacions agrícoles-ramaderes
1. Per a la construcció de magatzems agrícoles caldrà:
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a) Tractar-se de parcel·les cadastrals senceres o bé no fragmentades en un període
superior a 20 anys i de superfície superior a 0,40 Ha. en qualsevol cas, o també de
parcel·les que compleixin les unitats mínimes de conreu.
b) Separació de les partions veïnals un mínim de 5 m i de 10 m respecte als camins
públics o veïnals.
c) Alçada màxima de 6 m i 2 plantes.
d) Ocupació màxima del 2,50% del terreny.
e) Edificabilitat màxima de 0,05 m2 sostre/m2 sòl.
2. No s’autoritza la construcció de granges.
3. Per a la construcció d’hivernacles i sitges caldrà separar-se un mínim de 5 m de les
partions veïnals i de 10 m dels camins públics i veïnals.
VI.III.6. Condicions d’edificació per les instal·lacions d’utilitat pública o interès social
i les intal·lacions d’obres públiques de caràcter permanent
S’apliquen les següents:
a) Es complirà el previst a la lletra “a” de l’art. VI.III.3. pel que fa a la superfície i
condicions de parcel·lació de la finca.
b) La separació serà com a mínim de 10 m respecte a tots els límits de la finca.
c) L’alçada màxima serà de 7 m corresponents a planta baixa i pis.
d) L’ocupació màxima serà del 2,5% de la finca.
e) L’edificabilitat màxima serà de 0,05 m2 sostre/m2 sol.
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CAPÍTOL IV
SUBZONA AGRÍCOLA PROTEGIDA D’HORTA

(CLAU 32 a)

VI.IV.1. Definició
S’inclouen en aquest tipus de sòls els terrenys destinats majoritàriament a cultius d’horta i
que tenen per tant, un elevadíssim interès agrícola que cal protegir decididament.
VI.IV.2. Usos
En aquest tipus de sòl no urbanitzable s’admeten els usos següents:
−
−

Habitatge.
Agrícola ramader (excepte granges)

VI.IV.3. Nucli de població
Als efectes previstos a la lletra “b” de l’art. 36 del Reglament de Planejament, s’entendrà
que els edificis destinats a habitatge familiar no originen possibilitat de formació de nucli
de població en aquest tipus de sòl, entenent-se com a tal l’assentament humà generador de
requeriments o necessitats assistencials i de serveis urbanístics, quan reuneixin totes les
condicions següents:
a) Les sol·licituds d’autorització per a noves edificacions destinades a habitatge hauran de
fer-se sobre finques d’extensió superior a les unitats mínimes de conreu, i que no
s’hagin parcel·lat en els darrers 5 anys.
b) Les edificacions destinades a habitatge s’hauran de separar un mínim de 10 m en relació
a tots els límits de la finca, llevat del cas d’edificació apariada que correspongui a un
sol projecte d’edificació i les ampliacions dels habitatges ja existents situats a menor
distància.
VI.IV.4. Condicions d’edificació de l’habitatge
S’aplica l’art. VI.II.4. amb l’excepció que per damunt la planta de pis no s’autoritza la
golfa.
VI.IV.5. Condicions d’edificació de les instal·lacions agrícoles-ramaderes
1. Per a la construcció de magatzems agrícoles caldrà:
a) Tractar-se de parcel·les cadastrals senceres o bé no fragmentades en un període superior
a 20 anys i de superfície superior a 0,40 Ha. en qualsevol cas, o també de parcel·les que
compleixin les unitats mínimes de conreu.
b) Separació de les partions veïnals un mínim de 5 m i de 10 m respecte als camins públics
o veïnals.
c) Alçada màxima de 4 m i 1 planta.
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d) Ocupació màxima del 2,5% del terreny.
e) Edificabilitat màxima de 0,025 m2 sostre/m2 sòl.
2. No s’admet la construcció de granges.
3. Per la construcció d’hivernacles i sitges caldrà separar-se un mínim de 5 m de les
partions veïnals i de 10 m dels camins públics i veïnals.
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CAPÍTOL V
SUBZONA DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA
VI.V.1. Definició. Àmbit provisional i àmbit definitiu
1. Comprèn terrenys situats a l’entorn del forn ibèric de Fontscaldes on es suposa existeix
un important poblat ibèric i restes d’algunes viles romanes.
2. L’àmbit inicial o provisional és el definit en els plànols d’ordenació d’assignació d’usos
globals redactats a escala 1:5000.
Aquest àmbit podrà ser precisat o variat en raó de les dades d’excavació que es vagin
obtenint mitjançant la tramitació d’un Pla Especial de Protecció que contindrà els
documents gràfics i justificatius necessaris.
3. Aquest Pla Especial podrà declarar d’interès públic les restes arqueològiques i les
finques on es troben i facultar per tant, la seva expropiació, així com limitar els usos
admesos i les condicions d’edificació establertes en aquest tipus de sòl.
4. En la tramitació del Pla Especial s’exigirà l’informe favorable del Servei d’Arqueologia
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
5. Per la redacció d’aquest Pla Especial es faculta l’Administració actuant a ocupar
temporalment els terrenys amb subjecció a les compensacions establertes a la Llei
d’Expropiació Forçosa i el seu Reglament.
VI.V.2. Usos
És d’aplicació l’art. VI.II.2.
VI.V.3. Nucli de població
En tant no es redacti el Pla Especial de Protecció s’aplicarà el concepte definit a l’art.
VI.II.3.
VI.V.4. Condicions d’edificació
Són d’aplicació els arts. VI.II.4., VI.II.5. i VI.II.6.
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CAPÍTOL VI
ZONA D’HORTS FAMILIARS

(CLAU 33)

VI.VI.1. Definició, àmbit i caràcter
1. S’inclouen en aquesta zona els terrenys que per les seves condicions naturals i
geogràfiques es destinen a la finalitat de construir horts familiars, per donar sortida a
aquesta aspiració de la població tan fortament arrelada a la nostra població, i que amb
els nous sistemes d’organització social i laboral és de preveure que adquireixin encara
major rellevància.
2. L’àmbit on s’autoritzarà la constitució d’horts familiars queda limitat als terrenys
assenyalats amb la clau 33 als plànols d’assignació d’usos globals redactats a escala
1:5000.
3. Fora d’aquest àmbit, així com en les restants classes de sòl, queda expressament
prohibida aquesta forma de fraccionament de les finques per sota les unitats mínimes de
conreu, fins i tot acudint al règim de provisionalitat previst a l’art. 58.2 de la Llei del
Sòl.
4. La qualificació de terrenys en aquest tipus de sòl, comporta la declaració implícita del
seu interès públic i social i faculta, per tant, a l’Administració per la seva expropiació
amb la finalitat de dedicar-los al destí que estableix el Pla General.
VI.VI.2. Condicions de les promocions
1. La promoció d’horts familiars haurà de ser sempre de caràcter municipal, en
concordança amb el previst a l’art. 4 del Decret 169/1983 de 12 d’abril de la
Presidència de la Generalitat. En conseqüència, l’Ajuntament concretarà l’abast de cada
promoció considerant la demanda social i les pròpies capacitats econòmiques i de
gestió.
2. Cada promoció d’horts familiars haurà de complir les necessàries condicions en ordre al
correcte desenvolupament d’aquest tipus d’explotació, tals com disponibilitat d’aigües
de rec, dipòsit regulador, xarxa de distribució d’aigua, electrificació, accés, evacuació
d’aigües, eliminació de residus...
3. Cada promoció haurà de preveure unes característiques d’uniformitat i d’homogeneïtat
per a les construccions i tanques autoritzables. Amb caràcter general s’estableix que les
construccions dins de les parcel·les-hort hauran de ser de caràcter provisional, d’una
sola planta, de superfície construïda no superior a 20 m2 i amb possibilitat de cobrir
amb porxos una superfície de 15 m2. Per tant no tindran fonaments fets d’obra.
Les tanques no seran de materials d’obra i la seva alçada no sobrepassarà el metre.
4. Cada promoció establirà així mateix aquells elements comuns que siguin necessaris o
convenients a l’explotació i al seu caràcter cultural-recreatiu, i per tant podran establir211

se espais lliures i àrees d’equipament comunitari de caràcter cultural o esportiu, servei
de guarderia, local social i altres anàlegs que hauran d’estar oberts a l’ús públic general.
5. Cada promoció fixarà la superfície i nombre de parcel·les total, considerant que
l’extensió de cada una d’elles estarà compresa entre 300 i 900 m2.
6. Cada promoció comptarà amb la corresponent ordenança d’usos regulant les condicions
de conreu i de veïnatge entre les parcel·les, d’obligat compliment i aprovada per
l’Ajuntament segons la tramitació ordinària.
Es regularà també la possibilitat de l’existència de bestiar útil al consum familiar,
limitant-se en tot cas el nombre de caps per parcel·la-hort.
VI.VI.3. Condicions per a les edificacions existents
1. Les edificacions ja existents en el moment de l’aprovació del Pla General quedaran fora
d’ordenació amb el règim previst a l’article 45, 2 i 3 de la Llei de Mesures d’Adequació
de l’Ordenament Urbanístic de Catalunya.
2. Pel que fa als augments de volum s’aplicaran les condicions d’edificació de la zona
agrícola protegida (clau 32)
3. Els possibles increments d’extensió de les finques que es produeixin a partir de
l’aprovació d’aquest Pla General, no podran considerar-se als efectes d’aplicació dels
índexs d’ocupació i d’edificabilitat màxima en el cas d’ampliació de les edificacions
existents.
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CAPÍTOL VII
ZONA FORESTAL

(CLAU 34)

VI.VII.1. Definició
Comprèn les àrees no agrícoles destinades a bosc i reserves naturals que en la major part es
situen al nord-est del Terme Municipal.
L’objectiu d’aquest Pla General és protegir-la per a usos forestals, paisatgístics i de lleure,
així com reserva natural per a la fauna i la flora mediterrànies.
VI.VII.2. Usos
En aquest tipus de sòl no urbanitzable s’admeten els usos següents:
−
−
−

Habitatge.
Agrícola ramader.
Instal·lacions d’utilitat pública o interès social.
a) Aparcament (només amb caràcter secundari, lligat i al servei d’altres usos
admesos).
b) Residencial públic 4
c) Culturals.
d) Sanitari-assistencial.
e) Educatius.
f) Comercials 4 (Només amb caràcter secundari i lligats amb altres usos
autoritzats.)
g) Esportiu.
h) Extractiu.

VI.VII.3. Condicions especials
1. Es prohibeixen les tales d’arbres que no comptin amb autorització de l’Administració
d’Agricultura i del propi Ajuntament.
2. No es permetran actuacions que posin en perill la permanència i desenvolupament de
les masses arbòries.
3. No s’autoritzarà la introducció significativa d’espècies botàniques arbòries alienes al
paisatge típic mediterrani, autoritzant-se només en elements aïllats contigus a les
edificacions existents sempre que es pugui assegurar el control de la multiplicació de
l’espècie.
VI.VII.4. Nucli de població
Als efectes previstos a la lletra “b” de l’art. 36 del Reglament de Planejament, s’entendrà
que els edificis destinats a habitatge familiar no originen possibilitat de formació de nucli
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de població en aquest tipus de sòl, entenent-se com a tal l’assentament humà generador de
requeriments o necessitats assistencials i de serveis urbanístics, quan reuneixin les
condicions següents:
a) Les sol·licituds d’autorització per a edificar hauran de fer-se sobre finques d’extensió
no inferior a 10 Ha.
b) Les edificacions destinades a habitatge s’hauran de separar un mínim de 10 m en relació
a tots els límits de la finca, llevat del cas d’edificació apariada que correspongui a un
sol projecte d’edificació i les ampliacions dels habitatges existents situats a menor
distància.
c) Les edificacions destinades a habitatge s’hauran de situar a un màxim de 50 m en
relació al camí rural existent.
VI.VII.5. Condicions d’edificació de l’habitatge
S’apliquen les següents:
a) La separació dels límits compliran les condicions de les lletres “b” i “c” de l’art.
VI.VII.4.
b) Alçada màxima de 7 m corresponent a planta baixa i pis. Per sobre aquesta alçada
s’autoritzarà una golfa sempre que ocupi tota la planta pis i el punt més alt de la seva
coberta no sobrepassi els 10 m.
c) Oupació màxima del 0,5% del terreny en total.
d) Superfície construïda màxima de 300 m2 per cada habitatge (la golfa no comptabilitza
dins aquest límit).
e) Màxim de 2 habitatges per explotació que s’hauran d’edificar agrupats o separats no
més de 20 m entre sí.
f) Als efectes del que preveu l’apartat 7 de l’art. VI.I.8., sobre combinació d’edificacions
es fixa l’índex d’edificabilitat màxima en 0,01 m2 sostre/m2 sòl.
VI.VII.6. Condicions d’edificació de les instal·lacions agrícoles-ramaderes
1. Per a la construcció de magatzems agrícoles caldrà:
a) Tractar-se de parcel·les cadastrals senceres o bé no fragmentades en un període
superior a 20 anys i de superfície superior a 1 Ha. en qualsevol cas.
b) Les separacions dels límits compliran les condicions de les lletres “b” i “c” de l’art.
VI.VII.4.
c) Alçada màxima de 6 m i 2 plantes.
d) Ocupació màxima del 0,5% del terreny.
e) Edificabilitat màxima de 0,01 m2 sostre/m2 sòl.
2. Per a la construcció de granges caldrà:
a) Complir les condicions a, b i c de l’apartat anterior.
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b) Ocupació màxima de l’1% del terreny.
c) L’edificació màxima serà d’1,4 m2 sostre/m2 sòl.
d) Complir les condicions d, e, f i g de l’apartat 2 de l’art. VI.II.5.
3. Per a la construcció d’hivernacles i sitges caldrà separar-se un mínim de 10 m de tots
els límits de la finca.
VI.VII.7. Condicions d’edificació per les instal·lacions d’utilitat pública o interès
social i les instal·lacions d’obres públiques de caràcter permanent
S’apliquen les següents:
a) Les sol·licituds d’autorització per a edificar hauran de fer-se sobre finques d’extensió
no inferior a 10 Ha.
b) Les separacions dels límits, salvant el cas de l’art. VI.I.5. compliran les condicions “b” i
“c” de l’art. VI.VII.4.
c) L’alçada màxima serà de 10 m i 3 plantes.
d) L’ocupació màxima serà del 0,5 % del terreny.
e) L’edificabilitat màxima serà de 0,01 m2 sostre/m2 sòl.
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CAPÍTOL VIII 18
ZONA HOTELERA-COMERCIAL

(CLAU 35)

VI.VIII.1. Definició
Comprèn els terrenys situats al sòl classificat com no urbanitzable i destinats a usos
residencials públics i restaurant, admetent-se com a complementaris els de lleure i
espectacles i esportius.
La superfície de la zona és de 3,63 Ha.
La tramitació de llicències es realitzarà en base al previst als articles 127, 128 i 68 del
Decret Legislatiu 1/1990.
VI.VIII.2. Usos
S’admeten els següents, sempre vinculats funcionalment amb l’activitat principal existent,
tractant-se d’usos d’auxiliars o complementaris als d’hotel-restaurant (definits a l’article
II.III.3):
5.a.- Públic residencial 1 i 2.
5.g.- Comercial 4.
5.h.- Lleure i espectacles 5 i 6.
5.i. - Esportiu 3, 4, 5 i 6.
- Habitatge: Un nombre màxim de 2 unitats i sense superar cadascun d’ells una
superfície total edificada de 250 m2.
VI.VIII.3. Condicions d’edificació
a) La separació mínima respecte a tots els límits de la finca i camins públics serà de 10 m,
sense perjudici de l’aplicació de les distàncies previstes a la llei 25/1988 de carreteres.
b) L’alçada màxima serà de 7 m corresponents a planta baixa i pis.
c) Les condicions d’edificabilitat i ocupació es determinaran en cada cas en concret, en

funció de les necessitats de la instal·lació. Aquestes necessitats es justificaran
degudament a cada expedient de sol·licitud de llicència d’obres. Els projectes indicaran
les mesures adoptades per a la conservació i protecció del medi natural.
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T Í T OL VII
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES I FINALS
VII.1. Plans parcials aprovats anteriorment
1. Els Plans Parcials anteriors a la promulgació del present Pla General i que resultin
afectats per les determinacions d’aquest sobre els sistemes generals, hauran de formular
un projecte d’adaptació del Pla Parcial, que constarà com a mínim de Memòria i Plànol
d’Ordenació, si en la regulació detallada no s’estableix altra cosa.
2. L’Ajuntament no autoritzarà l’execució de les obres d’urbanització que puguin quedar
pendents d’execució ni procedirà a la recepció de les obres i instal·lacions executades
dins de l’àmbit d’aquests Plans Parcials en tant no s’aprovi definitivament el referit
projecte d’adaptació del Pla Parcial.
VII.2. Pròrroga de les llicències vigents en el moment de promulgació del pla general
S’aplicaran les disposicions corresponents dels articles I.V.11. i I.V.12.
VII.3. Règim especial per a les subzones 12 c i 16 c
En l’àmbit de les subzones 12 c i 16 c no es podran concedir llicències d’edificació en tant
no es compleixin totalment els compromisos exposats en l’acta de compareixença subscrita
el 16-VII-1984, que s’acompanya en l’annex d’aquest Pla General. Tampoc es podran
concedir llicències de parcel·lació en tant no s’aprovin els projectes d’urbanització de l’àrea
d’actuació.
VII.4. Indústries disconformes
Les indústries i activitats existents que sobrepassin els límits de superfície i/o potència
instal·lada previstos pel Pla General a l’àrea on es trobin situades, podran seguir funcionant
amb tota normalitat dins les autoritzacions municipals que actualment ostenten, si bé
hauran d’adaptar-se tant a les condicions d’ordenació i edificació com en les d’ús a partir
de l’enderroc o buidat interior de les seves instal·lacions, amb l’objectiu de modernitzar-les
o reedificar el solar, salvant el cas assenyalat en l’article VII.5.
Si els límits sobrepassats dins les autoritzacions municipals actuals són els de nivell sonor o
de vibracions, s’estableix un termini màxim de 4 anys per adaptar-se als nous límits. Dins
aquest termini s’haurà de presentar un projecte d’adaptació a l’Ajuntament, assenyalant les
reformes a introduir i les mesures correctores que es pretén adoptar.
L’incompliment d’aquesta obligació es considerarà com a infracció urbanística de
conformitat al previst en els articles 51 i 53 del R.D.U. sense perjudici de la valoració penal
del fet pels Tribunals de Justícia i de les mesures que aquests adoptin en ordre a la
reparació dels danys i perjudicis ocasionats.
VII.5. Disconformitat per raó de l’ús
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Les edificacions i instal·lacions amb situació urbanística de fora d’ordenació per resultar
prohibit l’ús al que estan destinades, no podran ser ampliades ni tan se val per realitzar usos
complementaris que resultin admesos.
Malgrat tot, s’admetran les ampliacions o noves edificacions que, resultant conformes amb
les condicions del nou planejament, responguin a un programa de substitució dels usos
existents disconformes sempre que es compleixin les condicions següents:
Primera: haver presentat un programa detallat del procés de transformació, indicant
almenys:
a) Construccions a realitzar (superfície edificable, superfície del terreny a ocupar, situació
de les edificacions, alçada, ús al que es destinaran,...). Aquesta documentació a efectes
d’aprovació prèvia del programa pot limitar-se a un avantprojecte del conjunt.
b) Construccions o elements a enderrocar i, si és el cas, maquinària, instal·lacions o
materials a retirar i valoració econòmica d’aquestes operacions signada per un perit
competent.
c) Terminis de realització de cada una de les operacions anteriorment assenyalades sense
sobrepassar en conjunt els vuit anys.
Segona: haver garantit econòmicament les operacions assenyalades a la lletra “b” de la
condició anterior, davant l’Ajuntament i en qualsevol de les formes admeses per la
legislació local.
Tercera: acceptar la inscripció registral dels compromisos contrets en relació a les lletres
“b” i “c” de la condició primera, i que es reflectiran en el seu cas, en les llicències d’obres
com a condició suspensiva de la seva executivitat, en tant no es practiqui la corresponent
anotació registral.
Quarta: autoritzar a l’Ajuntament a executar els compromisos contrets en relació a les
lletres “b” i “c” de la condició primera, amb càrrec a les garanties constituïdes i
degudament complementades si resulta necessari, sempre que, havent incomplert els
terminis, l’Ajuntament hagi comunicat aquest retard amb antelació mínima d’un mes.
VII.6. Habitatges disconformes en el sòl no urbanitzable
Els edificis d’habitatges construïts amb anterioritat a l’aprovació del Pla General en sòl no
urbanitzable i que per raó de la superfície de la finca o de la distància als límits quedin fora
d’ordenació podran ampliar-se, complint les condicions d’edificació del tipus de sòl on es
situïn, sempre que el seu terreny tingui una superfície mínima d’1 Ha.
Per les de superfície de finca inferior a 1 Ha. i superior a 0,40 Ha. s’autoritzaran les
ampliacions que justifiquin la manca o insuficiència de serveis higiènics sense sobrepassar
en cap cas la superfície de 10 m2.
VII.7. Protecció del sistema viari projectat en sòl no urbanitzable
1. Fins que no s’hagin aprovat definitivament els projectes de construcció o de traçat dels
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desviaments de la N-240, de la carretera d’enllaç entre la N-240 i la carretera de
Picamoixons, del desviament de Picamoixons, del desviament de Fontscaldes i dels
enllaços del Bosc de Peixets amb la N-240 i de la CV-73 de Picamoixons al Morell,
amb la de Valls a Picamoixons, no es concediran permisos d’obres en les seves zones
de reserva i protecció, admetent-se únicament les provisionals regulades a l’art. 58 de la
Llei del Sòl.
2. Una vegada aprovats cada un d’aquests projectes desapareixeran les corresponents
zones de protecció i s’estarà al règim general regulat per la Llei de Carreteres i el seu
Reglament.
3. Les zones de protecció en el sòl no urbanitzable queden definides per unes franges de
100 m d’amplada, l’eix de les quals es situa en el propi eix del traçat contemplat en el
Pla General i per cercles de 50 m de radi, traçats amb centre en els punts d’intersecció
de l’eix d’aquestes carreteres en projecte amb l’eix de les altres previstes o ja existents.
(Veure plànol de l’estructura general i orgànica del territori).
VII.8. Règim transitori pels camins rurals
En tant no s’elaborin els Plans Especials als que fa referència l’art. III.VI.3.6. per definir la
totalitat dels camins rurals de caràcter públic que junt amb les vies secundàries i d’accés
han de constituir el sistema viari propi del planejament parcial, es consideraran com a tals
tots els que figuren com a públics en els plànols cadastrals oficials.
VII.9. Regulació del projecte d’adaptació del P.P.1 “El Fornàs”
1. En l’àmbit definit com a sector 1 en els plànols d’ordenació del Pla General i que
correspon a terrenys de l’anomenat Polígon Industrial de Valls, situats a Llevant de la
carretera T-200 de Valls al Pont d’Armentera que s’han classificat com a sòl
urbanitzable amb pla parcial en desplegament, caldrà modificar el Pla Parcial aprovat
definitivament el 26-VIII-1964 per mitjà d’un projecte que contingui els documents
expressats en l’art. 57 del R.P.
2. La modificació d’aquest Pla Parcial atendrà a les determinacions següents:
a) Assignació d’usos globals
− La densitat màxima d’habitatges es fixa en 22 habitatges per Ha.
2
2
− L’índex d’edificabilitat bruta màxima per a usos privats és de 0,42 m sostre/m
sòl.
−

L’índex d’edificabilitat bruta màxima adscrita a l’ús residencial és de 0,30 m2
sostre/m2 sòl.

−

L’índex d’edificabilitat bruta màxima adscrita a altres usos compatibles i
d’aprofitament privat és de 0,12 m2 sostre/m2 sòl.

−

L’edificabilitat per equipaments de domini públic serà la que en resulti dels usos
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assenyalats en cada zona segons les ordenances.
b) Paràmetres de l’edificació i estàndards del Pla Parcial
1. Distribució del sòl.
D’acord amb les usos esmentats es distribuirà el sòl atenent als percentatges o
quantitats següents:
−

-

Aprofitament públic (cessió gratuïta i obligatòria).
Vialitat i estacionament a l’aire lliure: no menor del 20%.
Equipament esportiu: no menys de 6 Ha.
Altres equipaments: no menor del 5%.
Espais lliures per a parcs i jardins: no menys de 7 Ha.
Aprofitament privat: no major del 31%.

2. Tipologia.
Edificacions aïllades, apariades, en filera sense conformar illes tancades o en
ordenació volumètrica específica.
3. Parcel·la mínima.
Per a ús residencial: 140 m2
Per altres usos: 300 m2
4. Ocupació màxima d’illa.
En habitatges unifamiliars: 55%.
En habitatges plurifamiliars:70%
5. Altura reguladora màxima.
13,50 m , PB + 3P.
c) Sistemes generals vinculats al desenvolupament del sector
− Per part del MOPU es preveu la construcció de la variant de la N-240 que afecta
terrenys del sector considerat en el seu extrem nord. Caldrà garantir en la
modificació del Pla Parcial la reserva dels terrenys necessaris per aquesta obra.
− En el tram comprès entre la gasolinera existent i l’actual carrer F, caldrà disposar
una via lateral similar a l’existent en l’altra part de la carretera T-200.
− La construcció del túnel sota la via del tren, situat en la perllongació del carrer
Avenir, es vincula a l’àmbit d’aquest Pla Parcial modificat i s’haurà de realitzar
durant la primera etapa de quatre anys de la seva vigència.
− El Pla Parcial assumirà al 100% les despeses de construcció dels col·lectors de
sanejament i de recollida d’aigües pluvials fins a l’extrem sud del túnel esmentat i
almenys en un 50% des d’aquest punt fins a la connexió amb el carrer Francesc
Macià.
d) Pla d’etapes
La durada màxima de les obres d’urbanització serà de 8 anys, des de la primera de
les dates següents: la de promulgació de l’aprovació definitiva del Pla General o la
de promulgació del Pla Parcial modificat.
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Les etapes en què es dividirà l’execució del Pla seran en funció de les vendes,
fixant-se una primera etapa en la qual s’haurà de donar accés i els serveis mínims al
sòl corresponent als equipaments esportius i es sistematitzarà i realitzarà el 40% del
sistema d’espais lliures públics.
VII.10. Regulació del projecte d’adaptació del P.P.3 “Provença”
1. El carrer que uneix el carrer Josep Ma Casas Homs amb el carrer Illes Balears es
modificarà en el sentit assenyalat en els plànols d’ordenació, mantenint-se la superfície
de solars d’aprofitament privat per compensació amb la projectada zona verda contigua.
2. Els equipaments previstos en el Pla Parcial es destinaran en la seva totalitat a
equipament comunitari de caràcter cultural, assistencial, recreatiu i esportiu, mantenintse en qualsevol cas la seva actual localització agrupada.
VII.11. Conservació de les urbanitzacions
1. Les urbanitzacions que es realitzin en el sòl urbanitzable així com les que corresponen a
l’antic àmbit del Pla Parcial del “Polígon Industrial de Valls”, del Pla Parcial “Bon Sol”
i a les conegudes per “Plana d’en Berga” i “Sol i Vent” seran cedides a l’Ajuntament
una vegada degudament completades en totes les seves obres, instal·lacions i serveis,
amb simultània cessió de tots els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta, tot això bé a
nivell sectorial o poligonal.
2. La seva conservació anirà a càrrec d’una o vàries Entitats Urbanístiques de
Conservació, en la creació, inscripció registral i règim general de les quals s’observarà
la legislació vigent.
3. Excepcionalment podran substreure’s a aquest règim aquells serveis en els que
concurreixi alguna d’aquestes circumstàncies a judici de la Corporació Municipal:
a) Que notòriament siguin d’utilització general pel comú de la població.
b) Que per l’existència d’un servei de conservació municipal, satisfet pels usuaris
mitjançant les corresponents taxes resulti antieconòmica o inconvenient l’assignació
d’aquesta tasca a l’Entitat.
4. En qualsevol cas les exclusions esmentades podran afectar a un o més serveis dins
d’una mateixa urbanització i total o parcialment a cada un d’ells.
VII.12. Terminis per a la finalització de les obres d’urbanització en els sòls urbans
provinents de Plans Parcials anteriors
Es fixa un període màxim de 2 anys per a la finalització i entrega de les obres, instal·lacions
de servei, dotacions i equipaments públics en els àmbits o part d’ells que, provinents d’un
Pla Parcial anterior s’hagin classificat en aquest Pla General com a sòl urbà.
VII.13. Supòsit especial de parcel·lació
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Sempre que en un solar que compleixi les dimensions mínimes de parcel·la es promoguin i
sol·licitin simultàniament varis habitatges de tipus unifamiliar en filera no es tindran en
compte les disposicions sobre parcel·les mínimes exigibles a cada una de les finques
resultants i es permetran les reformes, ampliacions o fins i tot les reedificacions de
qualsevol d’aquests habitatges sempre que es mantingui l’aspecte homogeni del conjunt.
En qualsevol cas les parcel·les resultants es consideraran indivisibles salvant els supòsits
legalment previstos.
VII.14. Unitats d’actuació
D’acord amb allò que es preveu a l’art. I.III.3. s’assenyalen tot seguit les unitats d’actuació
previstes directament pel Pla General que també consten en els corresponents plànols
d’ordenació
Llistat
d’unitats
d’actuació

Claus espais
de cessió

U.A.1.

ESTACIÓ D’AUTOBUSOS

U.A.2.
U.A.3.

COLINDANT ESTACIÓ D’AUTOBUSOS
EL VILAR

U.A.4.
U.A.5.
U.A.6.

MAS MIQUEL
PARC BARRAU
STA. MAGDALENA - CTRA. DE PICAMOIXONS

U.A.7.
U.A.8.
U.A.9.
U.A.10.
U.A.11.
U.A.12.
U.A.13.
U.A.14.
U.A.15.

ANTIGA FÀBRICA DASCA
ABAT LLORT, MIRALBOSC, FORTUNA
CARRER PRIORAT
CARRER PORTAL NOU
BIBLIOTECA POPULAR
CARRER CAMÍ DEL BOSC
CARRER SANT BENET, PABORDE
BLOCS MUÑOZ
CAMÍ DE LA VERNEDA

U.A.16.
U.A.17.

COOPERATIVA AGRÍCOLA
SANTA MAGDALENA POL. 4 P.P.

U.A.18.
U.A.19.

BÒBILA
SOL I VENT

U.A.20.

PLANA D’EN BERGA

6 b 31
5a
6 b 34
6 b 27
5a
6 b 33
6 b 35
6b6
6 b 10
6 b 24
6 b 25
6 b 28
6b7
6 b 26
6b4
6 b 20
1cS
6 b 21
6 b 22
5a
6b1
6 b 11
6 b 13
6 b 15
6b
6b
6b
1cC

Superfície
(Ha)

0,07
0,09
0,22
1,17
0,39
0,11
0,71
0,07
0,42
0,17
0,19
0,09
0,26
0,01
0,11
0,13
0,32
0,06
0,31
0,03
0,17
0,24
0,23
0,10
0,50
0,27
0,37
0,05
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U.A.21.
U.A.22.

SANTA ÚRSULA (Picamoixons)
CARRER MAJOR, CARRER NOU (Picamoixons)

U.A.23.

PATRONAT ARCE (Picamoixons)

U.A.24.
U.A.25.

ROCABRUNA (Picamoixons)
EIXAMPLE (Fontscaldes)

U.A.26.

CARRER MAJOR (Fontscaldes)

U.A.27.

BON SOL

6b
6b
6b
6b
6 b 41
6 b 42

0,04
0,51
0,30
0,02
0,12
0,12

6 b 43
6 b 44
6 b 45
6b
6bD
6b
6b
6b
6b
6b

0,14
0,02
0,14
0,20
0,25
0,30
0,07
0,04
0,09
0,98
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ANNEX A LES NORMES URBANÍSTIQUES
CATÀLEG D’ELEMENTS A PROTEGIR
1. Caràcter
El present catàleg inclou varis tipus d’elements:
a) Sota la lletra C es classifiquen els anomenats conjunts o centres històrics.
b) Sota la lletra E es classifiquen els edificis d’interès històric-artístic o arquitectònic.
c) Sota la lletra D es classifiquen els elements concrets que es volen protegir tals com
fonts, balcons, llindes, portalades, arcades, escales, creus de terme,... i que no tenen
una protecció genèrica regulada per les Normes Urbanístiques del Pla General.
d) Sota la lletra P es classifiquen els paratges naturals i entorns d’edificis o d’elements
concrets que convé mantenir en la seva situació actual o en tot cas millorar-la amb
total respecte als valors existents.
2. Regulació dels elements catalogats
1. A manca dels corresponents Plans Especials de Protecció, la regulació dels elements
catalogats es realitzarà en els termes previstos a les Normes Urbanístiques del Pla
General.
2. Els elements concrets classificats sota la lletra D, s’hauran de preservar i a aquests
efectes s’assimilaran als anomenats elements d’interès inclosos en conjunts o
centres històrics.
3. En qualsevol cas les anotacions realitzades entre parèntesi darrera els elements del
llistat tindran caràcter de criteri d’obligat compliment o assenyalaran la part
concreta a protegir.
4. Els elements inclosos en l’annex núm. 6 de la MEMÒRIA INFORMATIVA
(Catàleg previ d’elements d’interès històric-artístic o arquitectònic) i que no s’han
recollit en aquest CATÀLEG tindran la protecció que s’estableix en les Normes
Urbanístiques d’aquest Pla General sempre que es trobin inclosos dins algun
conjunt o centre històric, sens perjudici de la seva inclusió o eliminació posterior en
un Pla Especial de Protecció.
3. Llistat de CONJUNTS O CENTRES HISTÒRICS
C.1. Nucli Central de Valls
C.2. Nucli Central de Masmolets
C.3. Conjunt porticat de la Plaça del Blat
(Possibilitat de remodelar la Plaça enderrocant l’edifici de “Can Segarra” i reposant els porxos
tot i variant la seva posició)
C.4. Conjunt porticat de la Plaça de l’Oli
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(Especial interès pels núms. 5, 9, 10, 18 i 19

4. Llistat d’EDIFICIS
VALLS
E.1.
E.2.
E.3.
E.4.
E.5.

E.6.

E.7.

E.8.
E.9.

E.10.
E.11.
E.12.
E.13.
E.14.
E.15.

E.16.
E.17.

Església i Campanar de Sant Joan
(Conservació total)
Ajuntament
(Possibilitat de reformes interiors i façana posterior amb limitacions)
Plaça del Blat, 7 “Ca Cartanyà”
(Casa modernista interessant a la façana. Interessant sòcol de ceràmica al primer pis)
Soterrani de “Can Segarra”
(Conservació total de la construcció gòtica)
Carrer de la Cort, 1 “Banc de Santander”
(Façana interessant en funció de la situació que ocupa entremig de l’Ajuntament i l’edifici
dels Monjos de Poble)
Carrer de la Cort, 3 “La Caixa”
Antiga casa dels Monjos de Poblet
(Façana molt important. A determinar el valor de la construcció interior)
Carrer de la Cort, 16 “Pastisseria Moix”
(Edifici molt antic amb elements singulars: barbacana, obertura del balcó i façana en
general)
(Cal estudiar el valor històric)
Carrer de la Cort, 18 “Pastisseria Santacana”
(Façana important)
Carrer de la Cort, 22 “Ca Banús”
(Interessants arcades a la porta d’entrada i sota balcons)
(Façana lligada estèticament amb l’Església del Roser)
Església del Roser
(Molt important per contenir les rajoles commemoratives de la Batalla de Lepant)
Carrer de la Cort, 44 “Centre de Lectura”
(Façana interessant)
Carrer de la Cort, 43 “Banc Central”
(Façana interessant)
Carrer de la Cort, 47 “Caixa d’Estalvis Provincial”
(Façana interessant, encara que feta fora de temps)
Carrer de la Cort, 55 “Ca Sanromà)
(Rajoles de ceràmica esmaltades a la façana)
Carrer de la Cort, 66 “Llibreria Roca”
(Façana en general amb especial menció del balcó del primer pis i de l’arc de la porta de
l’any 1666)
Carrer de la Cort, 68 “Ca Fàbregas”
(Façana interessant restaurada per Cèsar Martinell)
El Pati, 1 “Gestoria Paris”
(Façana interessant)
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E.18.
E.19.
E.20.

E.21.
E.22.

E.23.
E.24.
E.25.
E.26.
E.27.

E.28.
E.29.
E.30.
E.31.
E.32.
E.33.

E.34.
E.35.
E.36.
E.37.

E.38.
E.39.

El Pati, 2 “Pastisseria Skey”
(Façana interessant)
El Pati, 3 “Cine Valls”
(Façana molt malmesa, obra de Cèsar Martinell que caldria refer)
El Pati, 4 “Ca la Massona”
(Façana modernista molt representativa de l’època, possiblement la més important de Valls
dins aquest estil. A determinar el valor de la construcció interior)
El Pati, 14 “Ca Clols”
(Façana interessant)
Edifici de Sant Roc
(Reconstitució de la unitat de l’edifici almenys a nivell estètic. Possibilitat de remodelació
interior)
Carrer González Alba, 5 “Registre de Propietat”
(Façana interessant)
Carrer González Alba, 9 “Joieria Or Fi”
(Façana interessant)
Carrer González Alba, 1 “Banca Catalana”
(Façana interessant amb imatge votiva)
Carrer Forn Nou, 51 “Calçats Ruiz”
(Façana interessant)
Carrer Forn Nou, 20
(Façana equilibrada amb rajoles del segle XVII, representant a St. Antoni i llinda de l’any
1724)
Carrer Forn Nou, 34-36 “Ca Creus”
(Façana interessant amb arcs plateresc i balcó a la golfa)
Casa damunt del Carrer Forn Nou (disposició)
Carrer Sant Antoni, 8 “Pastisseria Estevet”
(Façana interessant)
Carrer Sant Antoni, 9 “Ca Cartanyà”
(Façana interessant)
Carrer Sant Antoni, 39 “Cal Blanco”
(Façana interessant)
Carrer Sant Antoni, 49 “La Mainada”
(Façana interessant on destaquen la barbacana, el sota balcó de ferro forjat i l’obertura
xamfranada)
Carrer Sant Antoni, 58 “Ca Català”
(Façana típica com a casa de pisos)
Carrer Sant Antoni, 55-57 “Ca Torné)
(Façana interessant)
Carrer Sant Antoni, 74
(Arcs platerescs a la façana)
Carrer Sant Antoni, 71 “Ca Vives”
Casa senyorial menestral construïda sobre planta baixa no modificada.
(Conservació, distribució bàsica de la planta baixa i de les pintures i baranes de la façana)
Carrer Sant Antoni, 99 “Casa del Bisbe Sitjó”, any 1885.
(Façana interessant)
Carrer d’en Bosc, 7 “Clínica Prats”
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E.40.
E.41.
E.42.
E.43.
E.44.
E.45.
E.46.
E.47.
E.48.
E.49.
E.50.
E.51.
E.52.
E.53.
E.54.
E.55.
E.56.
E.57.
E.58.
E.59.
E.60.
E.61.
E.62.

(Façana interessant i pati interior)
Passatge Gassó “Casa damunt el carrer”
(Disposició)
Carrer Santa Anna, 2
(Típica façana de casa de pagès)
Carrer Nou, 4 “Advocat Cases”
(Façana i escala)
Carrer Sant Pere, 8 “Ca Creus”
(Façana interessant)
Carrer de la Figuereta, 18
(Façana interessant)
Carrer Peixateria, 11 “La Renovació”
(Façana interessant)
Carrer Sant Oleguer, 3 “Floristeria Nino”
(Façana interessant)
Carrer de la Verdura “Casa damunt el carrer”
(Disposició)
Carrer del Mercat “Casa damunt el carrer”
(Disposició)
Carrer Major, 10 “Botiga Hermenegildo”
(Façana i planta baixa interessants)
Carrer Major, 12 “Ca Mercadé”
(Rajoles d’Eduard Castells a la façana de la planta baixa)
Carrer de la Carnisseria, 7 “Ca Tomàs”
(Façana interessant)
Carrer de la Carnisseria, 22
(Façana modernista interessant)
Carrer de la Carnisseria, 23
(Façana i portalada interessants)
Carrer Tomàs Caylà, 33 “Ca Català”
(Façana interessant en cantonada)
Carrer Tomàs Caylà, 41
(Façana interessant)
Baixada del Puntarró, 1 “Ca Puig Busquets”
(Façana interessant)
Carrer dels Metges, 7 “Ca Bota”
(Façana modernista interessants)
Carrer dels Metges, 9
(Façana interessant en cantonada)
Carrer dels Metges, 13 “Ca Plana”
(Façana interessant)
Carrer dels Metges, 27
(Façana interessant del 1796)
Carrer dels Metges, 28 “Ca l’Arquitecte Vives”
(Façana modernista molt interessant)
Carrer dels Metges, 37
(Façana modernista interessant)
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E.63.
E.64.
E.65.
E.66.
E.67.
E.68.
E.69.
E.70.
E.71.
E.72.
E.73.
E.74.
E.75.
E.76.
E.77.
E.78.
E.79.
E.80.
E.81.
E.82.
E.83.
E.84.
E.85.
E.86.

Carrer Flavià, 10
(Façana casa de pagès amb llinda de l’any 1731)
Carrer Flavià, 14
(Façana casa de pagès)
Carrer Santa Marina, 12
(Façana casa de pagès)
Carrer Santa Marina, 27
(Façana interessant amb pintures)
Carrer Santa Marina, 34-36-38-40
(Conjunt de façanes interessants de cases de pagès)
Carrer del Pouet, 14
(Façana casa de pagès)
Carrer Sant Sebastià, 3
(Façana interessant)
Carrer Sant Sebastià, 5
(Façana interessant)
Carrer Sant Sebastià, 8
(Façana interessant)
Carrer Sant Sebastià, 26
(Façana casa de pagès)
Carrer Santa Úrsula, cantonada Carrer Santa Marina
(Façana interessant amb pintures)
Carrer del Carme, 4
(Façana interessant amb llinda de pedra del 1800)
Carrer del Carme, 20
(Façana interessant amb pintures)
Carrer del Carme, 31
(Façana interessant)
Carrer del Carme, 33
(Façana interessant)
Antic Convent del Carme
(Façana i restes gòtiques a l’interior)
Plaça del Carme, 8 “Cooperativa Agrícola”
(Façana interessant)
Raval Sant Francesc, 7
(Façana interessant)
Raval Sant Francesc, 18
(Façana interessant)
Raval Sant Francesc, 43
(Façana interessant amb llinda del 1738)
Raval Sant Francesc, 49
(Arcades a la planta baixa)
Raval Sant Francesc, 51-53
(Façana interessant)
Carrer Boronat, 3
(Façana interessant)
Carrer Boronat, 13
228

E.87.
E.88.
E.89.
E.90.
E.91.
E.92.
E.93.
E.94.
E.95.
E.96.
E.97.
E.98.
E.99.
E.100.
E.101.
E.102.
E.103.
E.104.
E.105.
E.106.
E.107.
E.108.
E.109.

(Façana interessant)
Ex-Església de Sant Francesc
(Interès general)
Hospital de Sant Francesc
(Façana a la Plaça i Claustre interessants)
Raval del Castell, 64
(Façana interessant amb pintures data 1870)
C. Gns. St. Gabriel, 2 “Convent de les Monges”
(Façana interessant)
Raval Sant Antoni. Porta romànica de l’Església de St. Miquel i el seu corresponent mur.
(Façana molt interessant)
Raval Sant Antoni, 12-A “darrere casa Monjos de Poblet”
(Façana interessant)
Raval Sant Antoni, 16-A “darrere Ca Dasca”
(Façana interessant)
Raval Sant Antoni, 91 “Ca Domènech”
(Façana interessant)
Raval Sant Antoni, 93
(Façana interessant)
Raval Sant Antoni, 95
(Façana interessant)
Raval Sant Antoni, 109
(Façana interessant data 1906)
Raval Sant Antoni, 127
(Façana interessant)
Raval Sant Antoni, 129
(Façana interessant)
Raval Sant Antoni, 135
(Façana interessant)
Raval de Farigola, 17
(Façana interessant)
Restes Pont Romànic del Torrent de Farigola
(Conservació total)
Carrer Sant Benet, 19
(Façana interessant amb pintures)
Carrer Sant Benet, 23
(Façana interessant de data 1873)
Carrer del Portal Nou, 9 “Ca Montserrat Cuadrada”
(Façana interessant)
Carrer Montserrat, 13
(Façana interessant inacabada)
Plaça Portal Nou, 22 “Ca Florensa”
(Façana interessant)
Plaça Portal Nou, 16-18
(Conjunt de façanes)
Plaça Portal Nou, 14 “Cal Coco”
(Façana interessant)
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E.110. Carrer Sant Francesc, 34-36
(Conjunt de façanes)
E.111. Carrer Sant Francesc, 46-A
(Façana interessant)
E.112. Carrer de l’Església, 19 “Can Moja”
(Façana interessant restaurada)
E.113. Carrer de l’Església, 17
(Façana interessant amb pintures)
E.114. Carrer de l’Església, 4
(Façana interessant)
E.115. Carrer de l’Església, 2
(Façana interessant)
E.116. Carrer de l’Escribania, costat números senars
(Arcs gòtics perpendiculars al carrer i situats a les mitgeres de les cases)
E.117. Carrer de l’Escribania, casa damunt del carrer.
(Disposició)
E.118. Carrer d’en Simó. Dues cases damunt del carrer
(Disposició)
E.119. Carrer dels Jueus, 8-A
(Façana interesant. A determinar el valor de la resta)
E.120. Carrer del Call, casa damunt del carrer
(Arc d’entrada al Barri Jueu i disposició de la construcció)
E.121. Carrer A, s/n “Sindicat Vell”
(Conservació general, eliminant afegits a la construcció original)
E.122. Església i Convent dels Caputxins
(Volum exterior)
E.123. Passeig Caputxins, 12 “Ca la Massona”
(Façana molt important)
E.124. Passeig Caputxins, 47 “Biblioteca Popular”
(Conservació general)
E.125. Passeig Caputxins “Escoles Nacionals”
(Volum exterior)
E.126. Pl. Font de la Manxa, “Antic Banc de Valls”
(Façana interessant)
E.127. Estació de Ferrocarril de Valls
(Volum exterior)
E.128. Passeig de l’Estació “Ca Barrau”
(Volum exterior)
E.129. Plaça del Quarter “Antic Quarter”
(Façana interessant)
E.130. Cementiri Municipal de Valls
(Façana interessant)
E.131. Teatre Principal
(Conservació general)
E.132. Casa darrera l’Estació “Casa de les Punxes”
(Façana interessant)
E.133. Carrer Anselm Clavé, 37
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(Façana interessant)
E.134. Carrer Anselm Clavé, 35
(Façana interessant)

PICAMOIXONS
E.135.
E.136.
E.137.
E.138.
E.139.
E.140.
E.141.
E.142.
E.143.
E.144.

Carrer Major, 12
Carrer Major, 21
Carrer Rosari, 10-12
Carrer Rosari, 4-6
Carrer Nou, 9-11
Carrer Jesús, 10
Carrer Carretera, 45 “Bar Societat Recreativa”
Carrer de la Font, 2 Casa Matussera de 1909
Església Parroquial
Carrer Pl. de la Font, 6
(Façanes interessants d’aire modernista)

FONTSCALDES
E.145.
E.146.
E.147.
E.148.

Església i Campanar
Carrer de la Font, 4 “Ca l’Anton”
Carrer de l’Església, 23 “Casa davant Església”
Forn Ibèric

MASMOLETS
E.149. Carrer Major, 13 “Cal Ganxo” (Conservació general)
E.150. Església i Campanar

AFORES DE LA POBLACIÓ
E.151.
E.152.
E.153.
E.154.
E.155.
E.156.
E.157.
E.158.
E.159.

Torre del Pedrol
Torre de la Mixarda
Pont de Goi
Pont al costat de la Torre de la Mixarda
Pont del Camí Vell de Montblanc
Ermita de Sant Llorenç
Granja Doldellops
Hostal de Vilafranca - Camí Vell de Vilafranca
Masies dels Boscos
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5. Llistat D’ELEMENTS CONCRETS
D.1.
D.2.
D.3.
D.4.
D.5.
D.6.
D.7.
D.8.
D.9.
D.10.
D.11.
D.12.
D.13.
D.14.
D.15.
D.16.
D.17.
D.18.
D.19.
D.20.
D.21.
D.22.
D.23.
D.24.
D.25.
D.26.
D.27.
D.28.
D.29.
D.30.
D.31.
D.32.
D.33.
D.34.
D.35.

Font de la Plaça del Blat
Font de la Plaça de l’Oli
Font de Ferro - Carrer Tomàs Caylà
Font i escut a la façana de l’Església Sant Antoni - Carrer Sant Sebastià
Font de la Plaça del Carme
Sortidor de la Plaça del Carme
Font del capdavall del Carrer Sant Sebastià
Font del Mur - darrere Cal Quec
Font del capdavall del Carrer Boronat
Llinda any 1733 - Casa Raval del Castell, 37
Llinda any 1753 - Casa Raval del Castell, 39
Portalada neoclàssica de ceràmica - Raval del Castell, 43
Imatge votiva tancada - Raval del Castell, 45
Llinda any 1772 - Casa Carrer Gns. St. Gabriel, 4
Llinda any 1764 - Casa Raval Sant Antoni, 47
Barana i llinda any 1773 - Casa Raval Sant Antoni, 65
Barana del Balcó - Casa Raval Sant Antoni, 67
Baixos del 1855 - Casa Raval Sant Antoni, 147
Baixos del 1858 - Casa Raval Farigola, 6
Pintures a la façana del 1854 - Casa Carrer de la Candela, 9
Font del Pont d’en Cabré
Font i abeurador al Carrer de la Font de Picamoixons
Xemeneia del vapor de Ca Vallduví - Ctra. de Montblanc
Font a la tanca de les Escoles Nacionals - Ctra. del Pla
Font del Sant Pou - Habitatges Verge de la Candela
Font del Mas Miquel - Passeig de l’Estació
Escales Plaça del Quarter – Cruïlla A. Clavé, Gns Sant Gabriel
Canal de Rec a Starpan - Ctra. de Barcelona
Creu de Terme a la Ctra. de Tarragona
Creu de Terme al Carrer Creu de Cames
Font de Sant Bernat - Granja Doldellops
Font d’en Pere - Camí de Montblanc
Font de la Mineta - Ctra. Montblanc a l’alçada de Masmolets
Font de Sant Llorenç
Restes ibèriques sota l’Estació i voltants

6. Llistat de PARATGES NATURALS I ENTORNS D’EDIFICIS O D’ELEMENTS
CONCRETS
P.1.

Entorn de les Ermites de Sant Geroni i Sant Llorenç
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1

Modificació puntual del PGOUM (art. I.V.4), en relació a les llicències d’obres menors, aprovada
definitivament per la CUT en la sessió del 3 de novembre de 2004. Publicada al DOGC del 2 de febrer de
2005.
2
Modificació puntual del PGOUM a l’ambit del Centre Històric al terme municipal de Valls. Aprovat
definitivament per la Comissió territorial d’urbanisme en sessió del dia 23 d’octubre de 2002 i publicada al
DOGC el 9 de gener de 2003.
3
Modificació puntual del PGOUM (creació de la clau 11 b 1, art. IV.II.9.bis.), en relació a l’alineació del vial
prevista al carrer Miralbosc, muralla Sant Antoni, aprovada definitivament per la CUT en les sessions de 20
de juliol de 2000 i 13 de juny de 2001. Publicada al DOGC el 24 d’octubre 2001.
4
Modificació puntual del PGOUM (article IV.III.2.), en la UA 3, aprovada definitivament per la CUT en la
sessió del 7 de febrer de 2001. Publicada al DOGC del 15 de maig de 2001.
5
Modificació puntual del PGOUM (IV.III.4.), en la UA 3, aprovada definitivament per la CUT en la sessió
del 7 de febrer de 2001. Publicada al DOGC del 15 de maig de 2001.
6
(Eliminada per acord de la CUT en la sessió de 22 de juny de 2005)
7
Modificació puntual del PGOUM (creació de la subzona 16 b 1, art. IV.VII.5.bis.1, 2 i 3), a l’àmbit Granja
Serra, aprovada definitivament per la CUT en la sessió del 5 de febrer de 1999. Publicada al DOGC de l’11 de
maig de 1999.
8
Modificació puntual del PGOUM, Unitat d’Actuació 25 de Fontscaldes. Aprovada definitivament per la
CTU en sessió del dia 7 de maig de 1997 (exp. 81/96) i publicat en el DOGC el dia 25 de juny de 1997.
9
(Eliminada per acord de la CUT en la sessió de 22 de juny de 2005)
10
Modificació puntual del PGOUM (art. IV.VIII.19, 20 i 21), en el sector del Pla Especial 6-Provença,
aprovada definitivament per la CUT en la sessió del 8 de novembre de 2000. Publicada al DOGC del 6 de
maig de 2001.
11
Modificació puntual del PGOUM (art. V.II.1), en el sector del Pla Especial 6-Provença, aprovada
definitivament per la CUT en la sessió del 8 de novembre de 2000. Publicada al DOGC del 24 d’octubre de
2001.
12
Modificació puntual del PGOUM en el SUP (PP5) i SUNP (PP8) antiga clau 25, variació àmbit i estructura
viària. Aprovat per la CTU en sessió d’11 de novembre de 1198 (exp. 758/98), publicat en el DOGC 18 de
gener de 1998.
13
Modificació puntual del PGOUM (art. V.IV.), classificant uns terrenys actualment clau 32 zona rústica
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