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Referent a l’adaptació de les Normes Urbanístiques en relació als usos 
industrials en sòl no urbanitzable 

 
 
1. MEMÒRIA 
 
1.1 Introducció 
 
L’objecte del present document és modificar l’articulat de la normativa urbanística 
del Pla d’Ordenació de Lliçà d’Amunt per tal d’adaptar el contingut relatiu als usos 
industrials en sòl no urbanitzable. 
 
 
1.2 Àmbit d’actuació 
 
L’adaptació de les Normes Urbanístiques que es planteja únicament adapta el text 
articulat relatiu als usos industrials en sòl no urbanitzable, sense determinar un 
àmbit concret d’actuació. 
 
 
1.3 Antecedents 
 
El vigent POUM aprovat en data 4-6-2014 i amb efectes de publicació del 16-3-
2015 va establir un règim concret pel que fa als usos industrials en sòl no 
urbanitzable, incidint en aspectes de titularitat i de concreció d’activitats que el 
planejament general no hauria d’establir, i per tant, fent determinacions en 
aspectes que no haurien d’estar regulats en un POUM. 
 
La continuïtat o permanència d’usos industrials establerts en sòl no urbanitzable 
que es van implantar fa més de 40 anys, ha de tenir una regulació urbanística que 
plantegi una solució a mig-llarg termini i, en aquest sentit, el POUM de 2015 no va 
abordar aquesta qüestió en primer terme, motiu pel qual, es necessari plantejar 
una alternativa que habiliti el recorregut per a establir aquesta regulació. 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
1.4 Objectiu, contingut i oportunitat 
 
 
L’objectiu d’aquesta modificació és adaptar l’articulat de la normativa urbanística 
del Pla d’Ordenació de Lliçà d’Amunt pel que fa als usos industrials en sòl no 
urbanitzable. 
 
 
Aquesta esmena de l’articulat es proposa per als apartats de les Normes 
Urbanístiques següents: 
 

- Article 260: Règim transitori dels usos industrials en sòl no urbanitzable 
- Disposició transitòria tercera: Usos industrials en sòl no urbanitzable 

 
 
Concretament es tracta de modificar el text, en apartats molt concrets, que fan 
referència a la titularitat de les activitats i als usos industrials que es desenvolupen 
en sòl no urbanitzable i que poden condicionar la seva continuïtat. 
 
 
Aquests apartats estableixen un seguit de condicionants que incideixen en temes 
de titularitat i activitats que no haurien de ser objecte de regulació per part del 
POUM i que es pretén modificar per garantir la correcta aplicació de la legislació 
vigent que topa amb aquests preceptes. 
 
 
A continuació es transcriuen els articulats vigents que es proposa modificar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
ARTICLE 260: 
 

 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA: 

 

 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

1.5 Justificació i descripció de la modificació proposada 
 
Amb la finalitat d’eliminar les referències a titularitats o concrecions en matèria 
d’activitats, es proposa la modificació dels apartats que es remarquen a 
continuació: 

Art. 260 Règim transitori dels usos industrials en sòl no urbanitzable 

Pel que fa als usos industrials legalment establerts per una llicència municipal, implantats 
en sòl no urbanitzable, podran continuar l’activitat mentre aquesta duri i que sempre que 
es mantingui del mateix titular. En el cas de cessar l’activitat solament s’admetrà la 
instal·lació d’usos agrícoles, d’acord amb la qualificació del sòl no urbanitzable assignada 
pel Pla. No obstant això, s’admetrà la modificació de l’ús en el cas que la nova instal·lació 
sigui declarada d’interès i utilitat pública i que hagi de desenvolupar les seves activitats en 
el medi rural, per les finalitats usos admesos en l’article 47.4 LU.  
 

 

Disposició transitòria tercera. Usos industrials en sòl no urbanitzable 

Pel que fa als usos industrials legalment establerts per una llicència municipal, implantats 
en sòl no urbanitzable, podran continuar l’activitat mentre aquesta duri. En el cas de 
cessar l’activitat solament s’admetrà la instal·lació d’usos agrícoles, d’acord amb la 
qualificació del sòl no urbanitzable assignada pel Pla. No obstant això, s’admetrà la 
modificació de l’ús en el cas que la nova instal·lació sigui declarada d’interès i utilitat 
pública i que hagi de desenvolupar les seves activitats en el medi rural, per les finalitats i 
usos admesos en l’article 47.4 LU.  

Entre les activitats industrials autoritzades en el sòl no urbanitzable el Pla recull les 
següents: 

 Bosch Sistemas de Frenado (Carretera C-1415)  

 Magatzem de maquinària per a la fusta (Camí de can Peritxo) 

 Nau Mañosa (Camí de can Peritxo). 

 Taller mecànic i de maquinària agrícola (can Gallet) 

Les activitats en sòl urbanitzable autoritzades amb caràcter provisional: 

 Classificadora d’àrids Montes (Carretera C-1415. Molí d’en Comes)  

 Terres Arribas-Pardo (can Carena) 

Pel que fa a les activitats, s’admeten en cada emplaçament aquelles que estan legalment 
autoritzades i es limitaran a les categories 2ª, 3ª i 4ª en situació F, admetent-se una sola 
indústria o diverses activitats vinculades a un sol grup industrial legalment constituït, per 
cada parcel·la, a més dels següents usos compatibles: 

 Magatzem, només quan estigui vinculat a l’activitat industrial 
legalment implantada. 



 

  

 

 

 Educatiu, només dedicat a la formació professional i sempre que estigui 
vinculat a l'activitat industrial legalment implantada. 

 Sociorecreatiu, centres socials, de caràcter associatiu o de reunió, i esportiu 
al servei del personal adscrit a la indústria. 

 Oficines i despatxos propis de l’activitat i integrats en l’establiment industrial. 

Les construccions, les instal·lacions i les activitats industrials existents degudament 
autoritzades d’acord amb la legislació anterior a la Llei 2/2002, mentre no cessin l’activitat 
per la qual van ser autoritzades, poden ser objecte d’aquelles obres de conservació, 
d’adequació i de millora que siguin necessàries per al correcte desenvolupament de 
l’activitat. També poden ser objecte de les obres d’ampliació mínimes necessàries per a la 
continuïtat de l’activitat o per a la seva adequació a la normativa aplicable en matèria de 
prevenció i control ambiental de les activitats, o per a millorar el procés productiu o 
augmentar els serveis per treballadors i clients, sempre que es justifiqui suficientment 
l’interès social de l’activitat en termes econòmics i en llocs de treball. Quan cessi l’activitat 
s’hauran de sdesmuntar o enderrocar, sense dret a percebre indemnitzacions, totes les 
edificacions i instal.lacions existents, llevat que es destini a usos conformes amb el règim 
jurídic del sòl no urbanitzable. Les obres d’ampliació s’autoritzen prèvia tramitació d’un pla 
especial urbanístic, que respecti els següents paràmetres: 
 

a) El tipus d’ordenació serà el d’edificació aïllada. 
b) L’altura de les edificacions no serà mai superior a 9 metres respecte al nivell 

natural del terreny. 
c) Les distàncies a les construccions a les partions seran, com a mínim, de 10 

metres. En el front del camí es considerarà límit a parcel·la aquella línia 
situada a 5 metres de l’eix del camí. 

d) Les instal·lacions a l’aire lliure seran les mínimes imprescindibles i en cap 
cas se situaran en l’espai perimetral no edificable de 10 metres. 

e) S'admeten els soterranis sempre que no sobresurtin respecte de les 
edificacions existents. 

f) Les faixes perimetrals no edificables es tractaran amb abundant arbrat de 
fulla de tipus perenne a l’efecte d’esmorteir l’impacte visual de les 
edificacions i instal·lacions productives aixecades en el medi rural. 

g) En els establiments de caràcter industrial serà d'aplicació les disposicions 
comunes de les zones industrials d’aquest Pla, en quan als condicionants 
urbanístics, al tractament dels espais lliures i a les condicions estètiques de 
les construccions. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
2. NORMES URBANÍSTIQUES 
 
Així doncs, es proposa la modificació de l’article 260 i de la disposició transitòria 
tercera que quedaran redactats amb el text següent: 
 

Art. 260 Règim transitori dels usos industrials en sòl no urbanitzable 

Pel que fa als usos industrials legalment establerts per una llicència municipal, 
implantats en sòl no urbanitzable, podran continuar l’activitat mentre aquesta duri. 
En el cas de cessar l’activitat solament s’admetrà la instal·lació d’usos agrícoles, 
d’acord amb la qualificació del sòl no urbanitzable assignada pel Pla. No obstant 
això, s’admetrà la modificació de l’ús en el cas que la nova instal·lació sigui 
declarada d’interès i utilitat pública.  
 

 
 

Disposició transitòria tercera. Usos industrials en sòl no urbanitzable 

Pel que fa als usos industrials legalment establerts per una llicència municipal, 
implantats en sòl no urbanitzable, podran continuar l’activitat mentre aquesta duri. 
En el cas de cessar l’activitat solament s’admetrà la instal·lació d’usos agrícoles, 
d’acord amb la qualificació del sòl no urbanitzable assignada pel Pla. No obstant 
això, s’admetrà la modificació de l’ús en el cas que la nova instal·lació sigui 
declarada d’interès i utilitat pública.  

Entre les activitats industrials autoritzades en el sòl no urbanitzable el Pla recull les 
següents: 

 Complex industrial (Carretera C-1415)  

 Magatzem de maquinària per a la fusta (Camí de can Peritxo) 

 Nau Mañosa (Camí de can Peritxo). 

 Taller mecànic i de maquinària agrícola (can Gallet) 

Les activitats en sòl urbanitzable autoritzades amb caràcter provisional: 

 Classificadora d’àrids Montes (Carretera C-1415. Molí d’en Comes)  

 Terres Arribas-Pardo (can Carena) 

Pel que fa a les activitats, s’admeten en cada emplaçament aquelles que estan 
legalment autoritzades i es limitaran a les categories 2ª, 3ª i 4ª, admetent-
se una sola indústria o diverses activitats vinculades a un sol grup 
industrial legalment constituït, per cada parcel·la, a més dels següents 
usos compatibles: 



 

  

 

 Magatzem, només quan estigui vinculat a l’activitat industrial legalment 
implantada. 

 Educatiu, només dedicat a la formació professional i sempre que 
estigui vinculat a l'activitat industrial legalment implantada. 

 Sociorecreatiu, centres socials, de caràcter associatiu o de reunió, i 
esportiu al servei del personal adscrit a la indústria. 

 Oficines i despatxos propis de l’activitat i integrats en l’establiment 
industrial. 

Les construccions, les instal·lacions i les activitats industrials existents 
degudament autoritzades d’acord amb la legislació anterior a la Llei 2/2002, 
mentre no cessin l’activitat per la qual van ser autoritzades, poden ser objecte 
d’aquelles obres de conservació, d’adequació i de millora que siguin necessàries 
per al correcte desenvolupament de l’activitat. També poden ser objecte de les 
obres d’ampliació mínimes necessàries per a la continuïtat de l’activitat o per a la 
seva adequació a la normativa aplicable en matèria de prevenció i control 
ambiental de les activitats, o per a millorar el procés productiu o augmentar els 
serveis per treballadors i clients, sempre que es justifiqui suficientment l’interès 
social de l’activitat en termes econòmics i en llocs de treball. Quan cessi l’activitat 
s’hauran de desmuntar o enderrocar, sense dret a percebre indemnitzacions, totes 
les edificacions i instal·lacions existents, llevat que es destini a usos conformes 
amb el règim jurídic del sòl no urbanitzable. Les obres d’ampliació s’autoritzen 
prèvia tramitació d’un pla especial urbanístic, que respecti els següents 
paràmetres: 
 

a) El tipus d’ordenació serà el d’edificació aïllada. 
b) L’altura de les edificacions no serà mai superior a 9 metres respecte al 

nivell natural del terreny. 
c) Les distàncies a les construccions a les partions seran, com a mínim, de 

10 metres. En el front del camí es considerarà límit a parcel·la aquella 
línia situada a 5 metres de l’eix del camí. 

d) Les instal·lacions a l’aire lliure seran les mínimes imprescindibles i en 
cap cas se situaran en l’espai perimetral no edificable de 10 metres. 

e) S'admeten els soterranis sempre que no sobresurtin respecte de les 
edificacions existents. 

f) Les faixes perimetrals no edificables es tractaran amb abundant arbrat 
de fulla de tipus perenne a l’efecte d’esmorteir l’impacte visual de les 
edificacions i instal·lacions productives aixecades en el medi rural. 

g) En els establiments de caràcter industrial serà d'aplicació les 
disposicions comunes de les zones industrials d’aquest Pla, en quan als 
condicionants urbanístics, al tractament dels espais lliures i a les 
condicions estètiques de les construccions. 

 
 



 

  

 
 
 
3. AVALUACIÓ AMBIENTAL 
 
D’acord amb l’apartat 6 de la disposició addicional 8ª de la Llei 16/2015, apartat c), 
es considera que aquesta modificació puntual no ha de ser objecte d’avaluació 
ambiental estratègica per la manca d’efectes significatius que produeix sobre el 
medi ambient. 
 
 
 
4. ESTUDI DE LA MOBILITAT GENERADA 
 
El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada, assenyala en el seu article 3 l’àmbit d’aplicació del mateix, 
indicant els casos on es preceptiu la redacció dels esmentats estudis, cap dels 
quals fan referència al supòsit de la present modificació. 
 
 
 
5. AVALUACIÓ ECONÒMICA 
 
Donades les característiques de la modificació proposada, que només afecta 
l’articulat dels usos industrials en sòl no urbanitzable, no és preceptiva la redacció 
de l’avaluació econòmica ja que, a més, no representa cap càrrega per a les 
finances municipals. 
 
 
 
 
 
Lliçà d’Amunt, 15 de novembre de 2021 
 
 
 
 
 
        Serveis Tècnics Municipals 
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