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PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE LLIÇÀ D’AMUNT 

NORMES URBANÍSTIQUES 

 

 

Títol I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 

 

Capítol 1. Objecte, marc legal, aplicació i vigència del Pla  

 

Art. 1 Objecte i àmbit territorial 

L'objecte del present Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) és l'ordenació 
integral de la totalitat del territori que comprèn el terme municipal de Lliçà 
d’Amunt, de conformitat amb allò que disposa la legislació urbanística vigent. 

Art. 2 Marc legal 

1. La redacció del POUM respon al marc legal constituït per la Llei d’urbanisme de 
Catalunya (LU) i el seu Reglament (RLU), el decret de Mesures Urgents en 
matèria d’urbanisme (DMU) i demés legislació urbanística catalana i estatal, així 
com a les disposicions sectorials que són d’aplicació. 

2. La legislació urbanística vigent inclou les següents disposicions:  

2.1 Legislació catalana 

2.1.1. Normativa urbanística: 

 Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial (LPT) 

  Llei 3/2012 de modificació del text refós de la llei d’urbanisme 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (LU) 

 Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’urbanisme (RLU) 

2.1.2. Normativa sectorial: 

 La normativa legal i reglamentaria  vigent en cada moment. 

2.1 Legislació estatal 

2.2.1. Normativa urbanística: 

 Reial Decret 2960/1976, de 12 novembre. Text refós de la legislació 
d’habitatges de protecció oficial  

 Reial Decret 515/1989, de 21 abril. Protecció dels consumidors en 
quant a la informació a subministrar en la compravenda i lloguer  

 Real Decret 556/1989, de 19 maig. Mesures mínimes sobre 
accessibilitat en els edificis  

 Reial Decret 1093/1997, de 4 juliol. Aprova les normes 
complementàries al Reglament per la execució de la Llei 
Hipotecaria, sobre inscripció en el Registre de la Propietat dels 
actes de naturalesa urbanística  
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 Reial Decret Llei 4/2000, de 23 juny. Mesures Urgents de 
Liberalització en el Sector Immobiliari i Transports. 

 Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl  (BOE núm.128, de 29/05/07) 

 Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de Sòl. 

2.2.2. Normativa sectorial: 

 La normativa legal i reglamentaria  vigent en cada moment. 

Art. 3 Contingut 

1. La documentació del POUM és la que disposa l’article 59 LU. Els documents 
corresponents a la fase de Criteris, Objectius i Solucions generals de 
planejament, formen part integrant del mateix. 

2. El POUM està integrat pels següents documents: 

A. Document de Criteris, Objectius i Solucions generals de planejament. 

a) Memòria de la Informació 

b) Plànols d’informació i estudis previs:    
I.01. Encaix territorial. Lliçà d’Amunt al seu entorn territorial 
I.02. La forma del territori. Terres, aigües, camins i carenes 
I.03. Els pendents del territori 
I.04. Els pendents del territori. Àmbits superiors al 20% 
I.05. Hàbitats naturals i d’interès comunitari 
I.06. Usos del sòl 
I.07. Litologia dominant 
I.08. Estructura territorial 
I.09. La jerarquia dels carrers actuals 
I.10. Els pendents dels principals carrers 
I.11. Els teixits i les tipologies 
I.12. Equipaments i espais lliures 
I.13. Els elements de patrimoni arquitectònic i arqueològic 
I.14. Les masies i cases rurals 
I.15. Classificació del sòl. Planejament vigent 
I.16. Qualificacions del sòl urbà i urbanitzable. Planejament vigent 
I.17. Qualificacions del sòl no urbanitzable. Planejament vigent 
I.18. Instal·lacions i serveis urbans- Xarxa de distribució d’aigua 
I.19. Instal·lacions i serveis urbans- Xarxa de clavegueram 

Escenaris, criteris i alternatives per Lliçà: 

INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT I ACCESSIBILITAT 

P.01. Alternatives i escenaris per la Ronda del Vallès. Les opcions del PTMB i 
del PGOU vigent 

P.02. Alternatives i escenaris per la Ronda del Vallès. Les opcions del PTMB i 
del PGOU vigent 

P.03. El model de mobilitat municipal. Escenaris i alternatives per a la 
vialitat local 

P.04. El model de mobilitat municipal. Escenaris i alternatives per a la 
vialitat local 

P.05. El model de mobilitat municipal. Escenaris i alternatives per a la 
mobilitat de vianants 

POBLACIÓ, HABITATGE I DESENVOLUPAMENT 

P.06. Alternatives, models i estratègies pel desenvolupament de Lliçà 
d’Amunt 
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P.07. Àmbits per a la possible localització de centralitats. Equipaments, 
espais lliures i activitats 

MEDIAMBIENT, PAISATGE I PATRIMONI 

P.08. Alternatives i estratègies pels territoris no ocupats de Lliçà d’Amunt 

c) Programa de participació ciutadana 

d) Informe Ambiental Preliminar 

 

B. Document de Pla. 

a) Memòria de la Ordenació 

b) Plànols d’ordenació urbanística i traçat de les xarxes bàsiques: 
O.01-Estructura General  (e.1/10.000) 
O.02-Classificació del sòl (e.1/10.000) 
O.03-Qualificació del sòl no urbanitzable (e.1/10.000) 

O.3.1-Qualificació del sòl no urbanitzable_Parc i Pineda del Tenes 
(e1/5.000) 

O.3.2-Qualificació del sòl no urbanitzable_ e1/5.000 
O.3.3-Qualificació del sòl no urbanitzable_Corredor de Palaudàries 

(e1/5.000) 
O.04-Qualificació del sol urbà i urbanitzable (e.1/10.000) 

O.4.1-Qualificació de sòl urbà i urbanitzable 1_Barris del Pal II-Can 
Montcau (e1/2.000) 

O.4.2-Qualificació de sòl urbà i urbanitzable 2_Casc urbà (e1/2.000) 
O.4.3-Qualificació de sòl urbà i urbanitzable 3_Barris del Pla (e1/2.000) 
O.4.4-Qualificació de sòl urbà i urbanitzable 4_Pineda Feu (e1/2.000) 
O.4.5-Qualificació de sòl urbà i urbanitzable 5_Can Farell (e1/2.000) 
O.4.6-Qualificació de sòl urbà i urbanitzable 6_Ca l’Artigues-Can Costa-

Ca L’Estapé-Pinedes del Vallès (e1/2.000) 
O.4.7-Qualificació de sòl urbà i urbanitzable 7_Can Rovira-Palaudalba 

(e1/2.000) 
O.4.8- Qualificació de sòl urbà i urbanitzable 8_Can Salgot-Can Lledó-

Mas Bo-Can Roure (e1/2.000) 
O.05-Localització de bens protegits (e.1/10.000) 
O.06-Localització de masies i cases rurals (e.1/10.000) 
O.07-Gestió urbanística i programa d’actuació (e.1/10.000) 
O.08-Instal·lacions i serveis urbans_Xarxa de distribució d’aigua (e.1/10.000) 
O-09-Instal·lacions i serveis urbans_Xarxa de clavegueram (e.1/10.000) 
O.10-Instal.lacions i serveis urbans_Xarxa elèctrica, telecomunicacions i gas 

(e.1/10.000) 

c) Normes urbanístiques 

d) Catàleg dels béns protegits 

e) Catàleg d’edificacions en sòl no urbanitzable 

f) Informe de sostenibilitat ambiental 

g) Memòria social 

h) Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

i) Informe de sostenibilitat econòmica 

Art. 4 Interpretació 

1. Les determinacions del POUM s’interpretaran atenent al seu contingut i d’acord 
amb els objectius i finalitats expressades en la Memòria. 

2. En la interpretació dels plànols d’ordenació tindran preferència aquells que 
siguin d’escala més precisa. 
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3. La interpretació de les normes es referirà sempre a les qualificacions 
urbanístiques i indicacions que figuren en els plànols d’ordenació. Prevalen, en 
tot cas, les superfícies, índexs, percentatges, coeficients i quantificacions que 
apareixen definides en els articles de les normes urbanístiques i fitxes 
normatives dels sectors. 

4. Si es produeixen dubtes per imprecisions o contradiccions entre els diferents 
documents, s’estarà a allò que estableix l’article 10 LU.   

5. La delimitació i superfície dels polígons, sectors, zones i sistemes d’aquest 
POUM, tenint en compte les toleràncies necessàries de tot aixecament 
planimètric, podrà ésser precisada o ajustada pels instruments de planejament 
derivat que el despleguin (plans de millora urbana, plans parcials urbanístics i 
plans especials urbanístics), fins i tot pel que fa als  reajustaments d’alineacions 
i rasants (art. 251 RLU) i a la concreció de l’ordenació de volums (art. 252 RLU). 

6. Les regles gràfiques d’interpretació que permeten els ajustaments esmentats en 
el punt anterior, seran les següents: 

a) No es modificarà la superfície de l’àrea delimitada en els plànols normatius, 
segons interpretació literal, en més o menys d’un 5%. 

b) No s’alterarà la forma substancial de l’esmentada àrea, excepte les 
precisions dels seus límits deguts a ajustaments respecte a: 

 Alineacions oficials o línies d’edificació consolidades. 

 Característiques geogràfiques i topogràfiques del terreny. 

 Elements físics (cursos d’aigua, camins, marges, vores de bosc, 
etc.) 

 Límits de propietat. 

 L’existència d’elements naturals o artificials d’interès que ho 
justifiquin. 

 Així mateix, no es podrà realitzar mai un ajustament de la 
delimitació d’un sistema d’espais lliures i/o d’equipaments, que 
suposi disminució de la seva superfície. 

7. Totes aquestes regles seran d’aplicació simultània en qualsevol planejament que 
desenvolupi el POUM, i fins i tot, en els treballs planimètrics o topogràfics de 
canvi d’escala. 

Art. 5 Codis d’identificació 

Per als efectes previstos en aquest Pla, el codi d’identificació en els plànols és el 
següent: 
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  SISTEMES URBANÍSTICS 

   

  SISTEMA URBANÍSTIC DE COMUNICACIONS 

X  Sistema viari 

 Xt Xarxa territorial 

 Xc Xarxa de carrers 

 Xv Xarxa de carrers de vianants o amb prioritat per a vianants 

 Xb Carril-bici 

 Xr Xarxa principal de camins rurals 

 Xa Aparcaments públics 

  SISTEMA URBANÍSTIC D'EQUIPAMENTS 

E  Sistema d'equipaments públics 

T  Sistema de serveis tècnics 

  SISTEMA URBANÍSTIC D'ESPAIS LLIURES 

V  Sistema d'espais lliures públics 

H  Sistema hidràulic i àrees inundables 

HD  SISTEMA D'HABITATGES DOTACIONALS PÚBLICS 
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SÒL URBÀ 

SUC 
 

Sòl urbà consolidat 

SNC 
 

Sòl urbà no consolidat 

 
PMU Pla de millora urbana 

 
PEU Pla especial urbanístic 

 
PAU Polígon d'actuació urbanística 

   1 
 

CASC ANTIC 

 
1a Casc antic: modalitat a 

 
1b Casc antic: modalitat b 

 
1c Casc antic: modalitat c 

 
1d Casc antic: modalitat d 

2 
 

SUBURBANA 

 
2a Suburbana: modalitat a 

 
2b Suburbana: modalitat b 

3 
 

CIUTAT-JARDÍ 

 
3a Ciutat-jardí: modalitat a 

 
3b Ciutat-jardí: modalitat b 

 
3c Ciutat-jardí, modalitat c 

 
3c* Ciutat-jardí: modalitat c* 

 
3c** Ciutat-jardí: modalitat c** 

 
3d Ciutat-jardí: modalitat d 

4 
 

RESIDENCIAL OBERTA 

 
4a Residencial oberta:modalitat a 

 
4b Residencial oberta:modalitat b 

5 
 

ORDENACIÓ ESPECÍFICA 

6 
 

NUCLI URBÀ 

 
6a Nucli urbà de can Marlès 

 
6b Nucli urbà de can Ribell 

 
6c Nucli urbà de can Xicota 

7 
 

EDIFICACIÓ MIXTA RESIDENCIAL-COMERCIAL 

8 
 

ORDENACIÓ ESPECIAL 

9 
 

EQUIPAMENT PRIVAT 

 
9a Equipament privat: zones esportives 

 
9b Equipament privat: altres usos 

 
9b/1 Equipament privat: residència gent gran 

10 
 

VERD PRIVAT 

11 
 

ACTIVITAT TERCIÀRIA-COMERCIAL 

 
11a Activitat terciària-comercial: agrupada 

 
11b Activitat terciària-comercial: aïllada 

 
11c Activitat terciària-comercial: compartida 

12 
 

INDUSTRIAL 

 
12a Indústria: agrupada 

 
12b Indústria: nau compartida 

 
12c Indústria: aïllada 

 
12d Indústria: gran format 
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SUD 
 

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 

 
PPU Pla parcial urbanístic en sector delimitat 

   13 
 

ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 
13a Industrial-logística 

 
13b Hotelera-comercial 

 
13c Comercial-terciària 

   SNU 
 

SÒL NO URBANITZABLE 

 
PEU Pla especial urbanístic 

   21 
 

RURAL 

22 
 

PROTECCIÓ ESPECIAL 

 
22a Protecció especial agrícola i paisatgística  

 
22b Protecció especial forestal i natural 

 

Art. 6 Obligatorietat 

Les determinacions del POUM, siguin de caràcter provisional o definitiu, obliguen 
per igual als particulars i a les administracions públiques, d’acord amb l'article 106.2 
LU. 

Art. 7 Vigència 

1. El POUM entrarà en vigor el mateix dia de la publicació de l'acord d'aprovació 
definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

2. La seva vigència serà indefinida. 

3. La revisió del POUM serà procedent quan s’estigui en alguna de les situacions 
establertes en l’article 95 LU o bé quan concorri alguna de les circumstàncies 
que s'estableixen en l'article següent. 

4. L’avaluació econòmica, l’agenda i el programa d’actuació es redacten per a un 
horitzó de tres quadriennis. 

Art. 8 Revisió 

1. La revisió es tramitarà quan es produeixin disfuncions importants entre les 
previsions del POUM i els requeriments de transformació dels usos del sòl per a 
atendre noves demandes socials en matèria d’habitatge, activitat econòmica o 
dotació. 

2. Seran circumstàncies justificatives de la revisió: 

a) L’aprovació i entrada en vigor d’un Pla territorial o d’un Pla director 
urbanístic que alteri substancialment les previsions, o quan la entrada en 
vigor d’una disposició de rang superior així ho determini. 

b) L’alteració o variació substancial, degudament justificada, de les previsions 
de població, habitatge, usos o intensitats d’ocupació.  

c) La necessitat d’alterar l’estructura general i orgànica del territori o bé de la 
classificació del sòl. 
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d) La necessitat d’augmentar l’afectació de sòl per al sistema d’espais lliures 
públics o el d’equipaments comunitaris, degut a l'evolució dels requeriments 
socials o al mandat de disposicions de rang superior.  

Art. 9 Modificació 

1. S’entén per modificació del POUM la introducció de qualsevol tipus de canvi en 
les seves determinacions, inclosos els canvis puntuals en la classificació del sòl 
que no comportin la seva revisió, en els termes que estableix l’article anterior. 

2. La modificació de qualsevol dels elements d’aquest Pla es regirà pel que 
disposen els articles 96 A 100 LU i disposicions legals concordants i en allò no 
previst, pel que es disposa en aquestes Normes. 

3. El projecte de modificació puntual del Pla ha de contenir les determinacions 
adequades a llur finalitat amb el grau de precisió propi del Pla i contindrà 
l’estudi adequat que justifiqui la incidència de la nova ordenació en les 
previsions del Pla actual i la viabilitat d’acceptar la proposta sense procedir a la 
seva revisió. En qualsevol cas, ha de: 

a) Justificar la conveniència de la modificació i de les determinacions que 
introdueixen. 

b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les 
determinacions i les normes urbanístiques objecte de la modificació. 

c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols de qualificació, 
alineacions i rasants corresponents, les determinacions que  s’introdueixen 
amb la modificació i substitueixen les precedents 

d) Justificar el compliment, si s’escau, de l’increment de reserves exigits a 
l’article 100 LU i concordants. 

e) Incorporar l’informe ambiental corresponent, en el seu cas.  

4. Així mateix, també comportarà la modificació del POUM la introducció de canvis 
substancials de les determinacions dels plans urbanístics derivats; en el cas que 
s’hagin de sotmetre a avaluació ambiental o que puguin tenir repercussió 
ambiental, la modificació haurà de contenir l’informe ambiental corresponent. 

5. La previsió mitjançant planejament derivat de majors superfícies de sòl 
destinades a sistemes, respecte als estàndards o percentatges mínims fixats per 
aquest Pla, no requerirà la seva modificació. 

Art. 10 Programa d'actuació urbanística municipal 

L’ajuntament pot tramitar el Programa d’actuació urbanística municipal (PAUM), 
d’acord amb els articles 60 i 61 LU, tenint en compte l’Agenda i Estudi econòmic-
financer que s’inclouen en la Memòria de l’Ordenació del present Pla d’ordenació 
urbanística municipal.  
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Capítol 2. Desenvolupament del Pla d’ordenació urbanística municipal 

 

Art. 11 Desplegament del POUM. 

1. Amb l'objecte de complementar i desenvolupar l'ordenació establerta per les 
determinacions del POUM, s'elaboraran els Plans especials urbanístics (PEU), 
Plans de millora urbana (PMU) i Plans parcials urbanístics (PPU) que resultin 
necessaris. 

2. Quan no estigui prevista la prèvia aprovació d’algun dels plans urbanístics 
derivats citats ni sigui necessària la prèvia execució d’un instrument de gestió 
urbanística, les determinacions del POUM seran d'aplicació directa, sens 
perjudici del compliment de les condicions legalment exigibles.  

3. L’Agenda inclosa en la Memòria de l’Ordenació indica l’ordre i els terminis per a 
la formulació de les figures de planejament que han de desenvolupar les 
determinacions del POUM. 

4. En els terrenys inclosos en perímetres subjectes a la prèvia aprovació d’un PMU 
o situats dins d’un polígon d’actuació urbanística (PAU), expressament previstos 
per aquest Pla en sòl urbà, només es podrà concedir llicència d'edificació un cop 
aprovat el projecte de reparcel·lació i, en el seu cas, executades les cessions de 
sòl establertes en l'article 43 LU, d’acord amb les condicions específiques fixades 
en aquestes normes urbanístiques per a cada sector.  

5. No obstant això, i d’acord amb el que preveu l’article 41 LU, podrà atorgar-se la 
llicència d’edificació condicionada a l’execució simultània de les obres 
d’urbanització o reurbanització, necessàries per tal que la parcel·la assoleixi la 
condició de solar, quan concorrin els següents requisits: 

a) Que hagi estat adoptat l’acte d’aprovació definitiva del projecte de 
reparcel·lació, i que el mateix posi fi a la via administrativa, o bé, si la 
reparcel·lació és innecessària, que s’hagi formalitzat la cessió obligatòria i 
gratuïta de terrenys. 

b) Que estiguin executades les obres d’urbanització bàsiques que defineix 
l’article 72.2 LU, llevat que l’ajuntament autoritzi la simultaneïtat de les 
obres d’urbanització i d’edificació, si són compatibles, amb l’audiència 
prèvia de l’administració actuant, si escau.  

c) Que la persona interessada es comprometi per escrit en el moment de 
demanar la llicència a no utilitzar l’edificació fins a l’acabament de les obres 
d’urbanització que atorguin als terrenys la condició de solars, d’acord amb el 
que estableix el paràgraf a) de l’article 29 LU, així com a fer constar aquest 
compromís tant en les transmissions de la propietat com en les cessions de 
l’ús de tota l’edificació o de parts d’aquesta, condicionant-les a la subrogació 
per part de l’adquirent o cessionari.  

d) Que la persona interessada presti fiança per a garantir l’execució simultània 
de les obres d’urbanització que li corresponguin i les d’edificació, en 
qualsevol de les formes admeses per la legislació de contractació de les 
administracions públiques. A aquests efectes, l’ajuntament pot exigir que es 
garanteixi fins al 100% del cost de les obres d’urbanització que correspongui 
a les finques objecte d’edificació. Aquesta fiança no inclou la que pot ser 
exigida per garantir la reposició d’obres d’urbanització ja executades. 

e) Quan es tracti de terrenys en sòl urbà consolidat als quals manqui completar 
o acabar la urbanització per assolir la condició de solars, es pot autoritzar 
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l’execució simultània de les obres d’edificació i d’urbanització, amb aplicació 
del què estableix l’apartat 1 d’aquest article, paràgrafs a), c) i d), si és 
possible l’execució aïllada de la urbanització pendent. En cas que no sigui 
possible aquesta execució aïllada, però els terrenys no estiguin inclosos en 
sectors ni en polígons d’actuació urbanística, es pot atorgar la llicència 
d’edificació condicionada a suficient garantia en qualsevol de les formes 
previstes legalment. 

Art. 12 Desplegament dels sistemes generals 

1. L’obtenció de les reserves de sòl per a sistemes urbanístics generals pot fer-se 
per expropiació o, en el sòl urbà no consolidat i en el sòl urbanitzable, 
mitjançant la cessió obligatòria i gratuïta quan aquelles s’incloguin en un sector 
o polígon d’actuació, continu o no, subjecte a reparcel·lació. Si cal avançar 
l’obtenció de sistemes urbanístics generals inclosos en un àmbit d’actuació, pot 
acudir-se a l’ocupació directa o a l’actuació aïllada expropiatòria, d’acord amb la 
LU, subrogant-se en aquest darrer cas l’entitat adquirent en els drets i deures de 
l’anterior propietari. 

2. Les previsions del POUM respecte als sistemes generals, en sòl urbanitzable i en 
sòl no urbanitzable es desenvoluparan amb el desplegament d’un Pla especial 
urbanístic autònom (d’acord amb l’article 68 LU) o bé mitjançant la seva 
execució directa. Els plans especials d’infraestructures seran formulats per 
l’ajuntament o per l’organisme titular o actuant. 

3. També es redactaran PEU per tal de determinar la titularitat i l’ús dels 
equipaments comunitaris, o per definir els paràmetres urbanístics, quan no 
vinguin determinats pel POUM o altres finalitats relacionades en la Llei 26/2009, 
de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. 

Art. 13 Desplegament del POUM en sòl urbà 

1. El desenvolupament de les determinacions i l’ordenació prevista pel POUM en 
sòl urbà consolidat (SUC) es realitzarà per gestió directa, i es podran concedir 
llicències d’edificació sempre que els sòls tinguin la condició de solar segons els 
articles 29 i 30 LU. 

2. El desenvolupament del Pla en sòl urbà no consolidat (SNC) es realitzarà 
mitjançant polígons d’actuació o plans de millora urbana, d’acord amb l’article 
39 RLU, la delimitació dels quals apareix en els plànols d’ordenació, fitxes de 
característiques i altres documents del POUM, d’acord amb l’article 118 LU, sens 
perjudici de la possibilitat de delimitar altres polígons o sectors d’acord amb el 
tràmit legalment establert. 

3. Es formularan PEU o PMU, per desenvolupar les determinacions d’un sector o 
àmbit, d’acord amb les determinacions dels articles 67 a 70 LU, sens perjudici de 
la possibilitat de desenvolupament per subsectors que regula l’article 93 LU. 

Art. 14 Desplegament del POUM en sòl urbanitzable 

1. En sòl urbanitzable delimitat (SUD) el POUM es desenvolupa necessàriament 
per mitjà de Plans parcials urbanístics (PPU), l’aprovació dels quals és condició 
indispensable per a urbanitzar o edificar en el corresponent àmbit,  sens 
perjudici de l’execució directa de sistemes generals.  

2. Els sectors de planejament parcial delimitats per aquest POUM poden ser 
objecte de desenvolupament per subsectors, sempre que es compleixin les 
condicions establertes en l’article 93 LU. 
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3. En els sectors de sòl urbanitzable delimitat els propietaris poden ser obligats a 
assumir el deure urbanístic de conservar les obres i instal·lacions d’urbanització, 
en els casos en que així ho estableix la Disposició final quarta de la LU, fins que 
es trobin consolidades per l’edificació en més de les dues terceres parts, i en tot 
cas fins a un període màxim de cinc anys, tot constituint-se en entitat 
urbanística o junta de conservació. Aquest deure, així com el seu abast i durada, 
s’ha de concretar en el marc del PPU o del projecte de reparcel·lació, en funció 
de les circumstàncies objectives concurrents.  

4. Els terrenys inclosos en els sectors no podran urbanitzar-se en tant no s’aprovi 
definitivament el PPU i el corresponent projecte d’urbanització, ni edificar-se en 
tant no s’hagi realitzat les obres d’urbanització necessàries i efectuades les 
cessions gratuïtes i obligatòries que estableix la legislació vigent i que es 
determinen en el  POUM. 

Art. 15 Desplegament del POUM en sòl no urbanitzable 

1. Les determinacions del POUM en sòl no urbanitzable (NU) s'apliquen 
directament i de forma immediata, sens perjudici del que es disposa en relació 
al desenvolupament dels sistemes generals. 

2. No obstant això, es podran desenvolupar les previsions del POUM mitjançant 
PEU que persegueixin les finalitats enumerades en l'article 67,1a LU, o alguna de 
les següents. 

a) la millora del medi natural, 

b) la protecció i regeneració de conreus i espais forestals, 

c) la protecció i regeneració del paisatge i dels béns naturals i culturals, 

d) la promoció i el desenvolupament agrícola, ramader i forestal, 

e) la protecció i millora de la vialitat rural, 

f) la millora de l’activitat educativa o formativa en relació al medi natural, o 

g) la protecció de les infraestructures i vies de comunicació 

Art. 16 Plans parcials urbanístics (PPU) 

1. Per al desenvolupament d’aquest POUM en sòl urbanitzable delimitat es 
redactaran els corresponents PPU. Les previsions sobre ordenació de l’edificació, 
usos i elements d’urbanització dels sectors han de respondre als criteris derivats 
de les exigències del desenvolupament urbanístic sostenible. 

2. Els PPU han de contenir les determinacions i la documentació previstes en els 
articles 79 RLU i següents, i han d'incloure un quadre resum de les 
determinacions urbanístiques. 

3. Les determinacions del planejament parcial han de tenir la precisió suficient per 
a permetre la seva execució, prèvia redacció dels corresponents projectes 
d’urbanització. Han d’assenyalar les alineacions i les rasants de la vialitat i han 
de definir els paràmetres per a l’ordenació dels volums edificables, sens 
perjudici de la possibilitat de que es puguin establir diverses alternatives i 
concretar-se posteriorment mitjançant altres instruments. Així mateix, els PPU 
han de preveure, si s’escau, la delimitació dels polígons d’actuació i definir el 
sistema d'actuació aplicable a cadascun. 

4. El pla d'etapes del PPU no podrà preveure un termini superior a sis anys per a 
l'execució de la urbanització del sector. En cas que es delimiti més d'un polígon 
d'actuació, caldrà fixar l'ordre de prioritat entre ells. 
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5. El POUM assigna, d'acord amb l’article art. 37 LU, l'aprofitament urbanístic de 
cada un dels sectors delimitats. 

6. Els PPU d’iniciativa privada, han de preveure també els compromisos i 
documentació dels articles 101 i 102 LU.  

7. Els PPU podran completar les previsions d’aquest POUM, però no modificar-les, 
tal com disposen els articles 55.4 i 65 LU, i 79 RLU. 

Art. 17 Plans especials urbanístics (PEU) 

1. Poden formular-se PEU per qualsevol dels objectius previstos en els articles 67 
LU i 92 RLU. 

2. Els PEU contindran les determinacions i la documentació establerta en l’article 
67 LU i 93 RLU i es tramiten d’acord amb el procediment establert en l’article 85 
LU i següents i art. 101 RLU i següents. 

Art. 18 Plans de millora urbana (PMU) 

1. Poden formular-se PMU en relació a les finalitats previstes en l'article 70 LU. Els 
objectius, continguts i determinacions s’ajustaran als que s’especifiquen en el 
mateix article, o a les específicament establertes en aquestes normes 
urbanístiques per als sectors a desenvolupar mitjançant PMU delimitats. 

2. Els PMU no específicament previstos en el POUM no podran variar les 
determinacions bàsiques d’aquest. L’alteració dels usos principals, els 
aprofitaments urbanístics, les càrregues urbanístiques o de l'estructura general,  
precisa de la prèvia modificació del POUM, d’acord amb el que disposa l’article 9 
d’aquestes nomes. 

3. Als efectes del què estableix l’article 70.4 LU, en el cas d’operacions de millora 
urbana no previstes en el planejament urbanístic general, correspon al propi Pla 
de millora urbana la delimitació del seu àmbit. No hi ha alteració dels 
aprofitaments i les càrregues urbanístiques si el Pla de millora urbana manté 
l’edificabilitat bruta derivada del planejament general i estableix unes càrregues 
de cessió de sòl i d’urbanització equivalents a les derivades del planejament 
general; i no hi ha alteració de l’estructura fonamental del planejament general 
si el Pla de millora urbana no afecta els sistemes urbanístics generals previstos, 
sens perjudici dels ajustos que pugui introduir en llur delimitació que no alterin 
substancialment la seva funcionalitat, superfície ni localització en el territori. 

Art. 19 Catàleg de béns protegits 

1. D’acord amb els articles 71 LU i 75 RLU el POUM inclou el Catàleg de béns 
protegits, i preveu expressament la formulació d’un pla especial urbanístic de 
protecció del patrimoni arquitectònic.  

2. La inclusió d’un edifici, elements o indret en el Catàleg pot implicar la 
prohibició d’enderrocar-lo, transformar-lo o de canviar-ne les característiques. 
Les determinacions poden referir-se a la totalitat de l’edifici o entorn ambiental, 
o únicament a alguns cossos o elements del mateix. 

3. En els edificis catalogats es poden realitzar obres de restauració, conservació o 
ampliació, segons les directrius específiques establertes amb caràcter general o 
per a cada element catalogat, i autoritzar els usos compatibles amb els valors 
que es protegeixen, segons l’abast establert en el propi Catàleg. 
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Art. 20 Ordenances municipals 

L’ajuntament podrà formular i aprovar Ordenances Municipals d’urbanització i 
edificació urbanística per regular aspectes que no són objecte de les normes 
urbanístiques d’aquest POUM, a les quals complementaran sense contradir-ne ni 
alterar-ne les determinacions.  
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Capítol 3. Execució del planejament 

 

Art. 21 Actuacions públiques i privades  

1. L’execució urbanística és el conjunt de procediments per a la transformació d’ús 
del sòl i especialment per a la urbanització d’aquest, d’acord amb el 
planejament urbanístic i respectant el règim aplicable a cada classe de sòl. 
D’acord amb las disposicions dels articles 116 LU i següents, l’execució del 
planejament urbanístic requereix de l’aprovació de l'instrument més detallat que 
sigui exigible segons la classe de sòl de què es tracti.  

2. L'execució del POUM i dels instruments de planejament que el desenvolupen 
correspon, d’acord amb l’article 116 LU, a l'ajuntament i a la resta 
d'administracions públiques i entitats urbanístiques especials en llurs esferes 
d’actuació respectives i en l’exercici de llurs competències, així com als 
particulars sota les diverses modalitats d’actuació establertes.  

3. Les administracions públiques o les entitats urbanístiques especials executaran 
el planejament sempre que operin com a administració actuant d’acord l'article 
23 LU.  

4. Els particulars participen en l'execució del planejament mitjançant la gestió 
urbanística integrada o aïllada definida (article 117 LU) i segons els sistemes i 
modalitats d’actuació previstos per a cada sector.  

La gestió urbanística integrada es du a terme en el desenvolupament dels 
sectors de planejament o dels polígons d’actuació urbanística a través de les 
entitats urbanístiques col·laboradores (juntes de compensació, associacions 
administratives de cooperació i juntes de conservació).  

La gestió urbanística aïllada suposa l'execució puntual del planejament, sempre 
que no calgui, o no sigui possible, la delimitació d’un polígon d’actuació per el 
repartiment equitatiu de càrregues i beneficis derivats de l’ordenació 
urbanística. 

Art. 22 Polígons d’actuació urbanística (PAU) 

1. Per a l'execució del POUM i dels instruments de planejament que el 
desenvolupin es delimitaran els corresponents polígons d’actuació urbanística 
d'acord amb els requisits fixats en l’article 118 LU. Els polígons d’actuació 
urbanística són els àmbits territorials mínims per a dur a terme la gestió 
urbanística integrada.  

2. En sòl urbà i en sectors de planejament derivat la delimitació dels polígons 
d’actuació urbanística atendrà als requisits establerts als articles 36 i 118 LU.  

3. Aquest POUM delimita directament, en sòl urbà, polígons d'actuació urbanística 
amb l'objectiu d’executar les previsions relatives a l'obtenció de sòl per a 
sistemes locals, i l’urbanització dels espais lliures i carrers. 

4. Als efectes de l'execució dels polígons d’actuació urbanística tindran caràcter 
vinculant les propostes de traçats viaris, aparcaments, i dotacions i espais lliures, 
tant en relació a la seva posició, com a la superfície de sòl compromesa, quan 
apareguin detallades en els plànols de qualificació de sòl. 

5. Els polígons d’actuació urbanística delimitats per aquest POUM o pel 
planejament que el desenvolupi podran modificar-se seguint el procediment 
previst en l’article 119 LU. 
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Art. 23 Ajust dels límits dels polígons d’actuació urbanística 

1. Els petits ajustos en la delimitació o la subdivisió d’un polígon en altres més 
petits, no suposa modificació quan es tracti de facilitar la gestió, no es 
desvirtuïn els objectius del polígon ni l'ordenació prevista, no suposin 
transferència de càrregues d'urbanització o cessions a d'altres propietaris i, en el 
cas de subdivisió, es mantingui la proporcionalitat de càrregues i aprofitaments. 

2. L'ajust dels límits d'un polígon d’actuació urbanística es podrà efectuar en el 
mateix projecte de reparcel·lació quan no suposi variació de la seva superfície 
total en més o menys d’un cinc per cent (5%) i sempre que no inclogui un nou 
propietari. Caldrà justificar l’ajust en base a la coincidència amb els llindars reals 
de les propietats, a l’adaptació a elements topogràfics, o a altres raons similars. 

3. En tots els altres supòsits serà necessària la tramitació, d'acord amb l’article 119 
LU, d'un projecte de modificació poligonal. 

4. Quan l’execució de determinades infraestructures afecti diversos polígons 
d’actuació urbanística, o diversos sectors o subsectors, d’acord amb les 
previsions del planejament general, aquest pot delimitar un àmbit d’actuació 
urbanística comú als mers efectes de garantir llur participació en l’execució de la 
indicada infraestructura. En aquest supòsit, els polígons, sectors o subsectors 
que es desenvolupin amb anterioritat a l’execució de la infraestructura comuna 
han de garantir davant de l’administració actuant la seva participació en aquesta 
execució. 

Art. 24 Pla d'etapes 

1. Els PPU i els PEU contindran un pla d'etapes que fixi els terminis per a les 
cessions de sòl i per a l'execució de la urbanització en els corresponents 
polígons d’actuació, així com per a la execució de les edificacions. Aquests 
terminis s'adequaran a les previsions del PAUM. 

2. L'incompliment de les obligacions dels particulars dins dels terminis d'execució 
dels polígons d'actuació podrà suposar l'aplicació de les mesures previstes per la 
legislació vigent. 

3. L’ajuntament podrà avançar l’execució dels sistemes previstos en el polígon 
d’actuació urbanística, encara que no es realitzi simultàniament la resta del 
conjunt, sempre que es garanteixi l’accés rodat i es justifiqui la seva integració al 
desenvolupament futur. En aquest supòsit l’ajuntament es rescabalarà entrant a 
formar part de la comunitat reparcel·latòria. 

Art. 25 Sistemes d'actuació urbanística 

1. L'execució dels polígons d’actuació urbanística definits per a cada sector per 
aquest POUM o pel planejament que el desenvolupi, es realitzarà mitjançant el 
sistema de reparcel·lació, en qualsevol de les seves quatre modalitats  (art 124 
LU i següents), o el d’expropiació (articles 152 a 155 LU). 

2. L'administració actuant escollirà el sistema i modalitat d'actuació aplicable 
segons les necessitats i els mitjans econòmico-financers amb què compti, la 
col·laboració de la iniciativa privada i altres circumstàncies que hi concorrin, 
sens perjudici d’allò que estableix l’article 129 RLU. 

3. Llevat els casos en què es fixi altrament, en el sistema de reparcel·lació, la 
modalitat serà la de cooperació per als polígons d’actuació urbanística de 
promoció pública i la  de compensació bàsica per als d'iniciativa privada. 

4. Per a la concessió de llicències serà preceptiva l'aprovació dels projectes de 
reparcel·lació i urbanització, així com l'execució de les obres d'urbanització i de 
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les cessions de sòl establertes. Pel desenvolupament dels PPU haurà de 
constituir-se una entitat urbanística col·laboradora, corresponsable de la gestió i 
conservació de les obres d'urbanització (article 123 LU i 187 RLU i següents). 

Art. 26 Projectes de reparcel·lació 

1. Els projectes de reparcel·lació es redactaran d’acord amb les determinacions i 
contindran els documents establerts en articles 126 LU i 130 RLU i següents. 

2. Els projectes de reparcel·lació han d'incloure la distribució entre els propietaris 
de les càrregues corresponents a les obres d’urbanització, a les de demolició, 
enderroc o destrucció d'edificis, plantacions i altres béns, les indemnitzacions, 
els costos dels projectes, valoracions i peritatges, les despeses de gestió, les 
necessàries per a l’efectivitat del dret al reallotjament dels residents i qualsevol 
altre concepte originat per raó de la urbanització (articles 120 LU i 144 RLU i 
següents). 

Art. 27 Convenis urbanístics 

1. Els convenis urbanístics entre les administracions públiques, o entre aquestes i 
els particulars, establiran el marc d'actuació per al desenvolupament i l'execució 
del planejament en qualsevol tipus de sòl, o també per a l'adquisició de 
compromisos i obligacions respecte a cessions de sòl, càrregues d'urbanització i 
qualsevol altre aspecte que les parts creguin convenient, d’acord amb la 
legislació vigent i el contingut del POUM.  

2. Els convenis urbanístics han de justificar l'interès públic de l’actuació i resten 
sotmesos al principi de publicitat (art. 26 RLU). En aquest sentit, són objectius 
prioritaris dels convenis urbanístics la major obtenció d'espais destinats als 
sistemes de comunicacions, equipaments comunitaris o espais lliures públics, 
així com el compliment del principi constitucional pel qual la comunitat ha de 
participar en les plusvàlues generades per l'acció urbanística. 

3. El contingut dels convenis urbanístics serà incorporat a les figures de 
planejament o gestió urbanística. Tanmateix les obligacions pactades i que 
afectin a drets reals sobre finques, causaran la corresponent anotació o 
inscripció en el Registre de la propietat immobiliària. 

4. Els convenis urbanístics han d'ésser aprovats pel Ple de la corporació municipal 
per tal que despleguin els seus efectes de validesa. 

5. Els convenis urbanístics aprovats s’han de trametre al registre de planejament 
urbanístic de Catalunya i garantir la consulta presencial i per mitjans telemàtics 
(art. 104 LU). 

Art. 28 Estudis d'avaluació ambiental 

1. S'ha de sotmetre a avaluació ambiental qualsevol projecte públic o privat 
consistent en la realització d'obres, instal·lacions o activitats per a les quals així 
ho exigeixi la legislació sectorial vigent (RD Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, 
modificat per la Llei 6/2001, de 8 de maig, d'avaluació d'impacte ambiental). 

2. En tot cas i d'acord amb la legislació sectorial vigent (Disposició addicional 
segona de la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservación de los Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres), serà necessari efectuar un estudi 
d'impacte ambiental quan la transformació de l'ús del sòl afecti superfícies 
superiors a 100 ha. (cent hectàrees). 



POUM de Lliçà d’Amunt  Gener 2014 
Document per aprovació definitiva 

 

27 

3. És preceptiva, d'acord amb la legislació sectorial vigent (Reial Decret Legislatiu  
1/2001, de 20 de juliol, aprovatori del text refós de la Llei d’Aigües), la 
presentació d'una anàlisi dels efectes ambientals en aquelles actuacions que 
afectin el domini públic hidràulic i que puguin implicar riscos per al medi 
ambient. 

4. Les activitats amb risc elevat de contaminació atmosfèrica han de presentar una 
avaluació de l'impacte de l'activitat sobre l’atmosfera, d’acord amb la legislació 
sectorial vigent (art. 6.3 de la Llei 7/89, de 5 de juny, de Modificació parcial de la 
Llei de Protecció de l'ambient atmosfèric). 

Art. 29 Execució de sistemes  

L’execució dels sistemes urbanístics pot ser directa, prèvia redacció del corresponent 
projecte d’urbanització, sempre que no sigui necessària, als efectes de concretar 
l'ordenació urbanística, l’aprovació d’un PEU.  

Art. 30 Execució del planejament en sòl urbà  

1. L’execució de les determinacions del planejament en sòl urbà consolidat serà 
directa quan no es tracti de sòl inclòs en sector o polígon d’actuació urbanística.  

2. En sòl urbà no consolidat, l’execució del planejament es porta a terme 
mitjançant polígons d’actuació urbanística delimitats pel planejament urbanístic 
o, en el seu defecte,  segons el procediment de l’article 119 LU.   

3. En sòl urbà consolidat seran de cessió obligatòria, gratuïta i prèvia a l'edificació, 
els sòls destinats a vials. L'obertura i l'eixamplament de vials sobre solars o 
edificis comportarà la cessió obligatòria i gratuïta del sòl, sense necessitat de 
delimitació d’un polígon d'actuació urbanística, quan el valor del sòl a cedir 
estigui compensat per la variació de les condicions d'edificació diferencials, bé 
pel fet d'originar-se nous solars o bé per variació, en funció de l'amplada del vial, 
dels paràmetres del tipus d'ordenació.  

4. Serà necessària la delimitació d'un polígon d’actuació urbanística, quan 
l'eixamplament o l'obertura de vials provoquin diferències d'aprofitament 
urbanístic entre les finques afectades que ultrapassin el quinze per cent de 
l'aprofitament i es faci declaració expressa d'aquesta lesió. 

5. Quan l’expropiació forçosa s’apliqui per a l’execució d’actuacions aïllades, els 
costos podran ser repercutits sobre els propietaris que resultin especialment 
beneficiats per l'actuació urbanística, mitjançant la imposició de contribucions 
especials, havent estat delimitat prèviament l'àmbit urbà beneficiari de la 
millora. 

6. El cost de les obres d'urbanització dels sòls no adscrits a un polígon d’actuació,  
podrà ser repercutit mitjançant contribucions especials a càrrec dels propietaris 
beneficiats, havent estat prèviament delimitada l'àrea beneficiada per l'obra. 

Art. 31 Execució del planejament en sòl urbanitzable 

1. En el sòl urbanitzable l'execució dels sectors objecte d’un PPU es realitzarà per 
polígons d’actuació urbanística complets. 

2. Seran de cessió obligatòria i gratuïta tots aquells sòls adscrits al sector de 
planejament destinats a sistemes generals i locals. 

3. Així mateix, serà de cessió obligatòria a l'administració actuant la proporció de 
sòl on es pugui edificar el sostre corresponent al quinze per cent (15%) de 
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l'aprofitament mitjà del sector que es podrà distribuir proporcionalment en 
cadascuna de les zones de l’àmbit de l’actuació.   

4. Els propietaris de terrenys inclosos dins del sector hauran de costejar-ne la 
urbanització. 

5. Quan sigui necessària l'obtenció dels terrenys destinats a sistemes abans del 
desenvolupament del sector, es podrà optar per l'ocupació directa, d’acord amb 
la definició, regulació i tramitació definida en  l'article 156 LU, o bé recórrer a 
l'actuació aïllada expropiatòria a què es refereix l’article 34.8 LU i 30.5 d’aquestes 
normes. També es podran obtenir per cessió voluntària anticipada. 
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Capítol 4. Intervenció administrativa en l’edificació i ús del sòl 

 

Secció primera. Llicències d’obres i activitats  

 

Art. 32 Actes subjectes a llicència 

1. Estan subjectes a llicència urbanística les actuacions assenyalades en l’article 
187 LU i 234 RLU i les assenyalades en aquestes normes del POUM o per les 
figures de planejament que el desenvolupin o complementin, llevat d’aquelles 
actuacions públiques específicament excloses per la legislació sectorial vigent. 

2. Resten sotmeses al règim de comunicat d’obres exemptes de llicència les 
actuacions previstes en aquestes normes i les previstes a les ordenances locals 
que siguin d’aplicació. 

3. L'obligació d'obtenir prèviament la llicència en els supòsits indicats a l'apartat 
primer d'aquest article, afecta també als sectors o activitats subjectes a 
l'autorització d'altres administracions. La necessitat d'obtenir autoritzacions o 
concessions d'altres administracions no deixa sense efecte l'obligació d'obtenir 
la llicència municipal corresponent, de manera que sense aquesta no es pot 
iniciar l'activitat o l'obra, llevat d’aquelles actuacions específicament excloses 
per la legislació sectorial vigent. 

4. El procediment d'atorgament de llicències s'ajustarà a allò que preveu la 
legislació de Règim Local. 

5. En cap cas s'entendrà adquirida per silenci administratiu una llicència de 
contingut contrari a la legislació o al planejament urbanístic vigent. 

Art. 33 Actes promoguts per administracions públiques 

1. En relació amb els actes assenyalats en l'article anterior, quan aquests siguin 
promoguts per òrgans de l'Estat, de la Generalitat o d'altres Entitats de Dret 
Públic, serà també obligatòria la sol·licitud de llicència. 

2. En cas d'urgència o interès excepcional, s'haurà d'observar allò que preveu la 
legislació urbanística vigent (arts. 190.2 LU) 

Art. 34 Comunicat d’obres exemptes de llicència 

Les actuacions relacionades en el present article, atesa la seva escassa entitat tècnica 
i de conformitat amb les vigents directrius europees, únicament hauran de ser 
comunicades a l'ajuntament abans d'iniciar-se la seva execució: 

a) Les obres de reforma interior en edificis existents: tals com les de cuines i 
banys, revestiments, enrajolats o similars de parets i sostres, col·locar cel 
ras, canvis de paviments i les de instal·lacions; sempre que totes aquestes 
obres no suposin canvis en les obertures, en l'estructura ni en la distribució 
de l'edifici; i que no precisin direcció d'obra ni modifiquin els usos 
autoritzats. 

b) La reparació i modificació d’elements de façanes d’edificis existents: 
revestiments, aplacats o similars de les façanes i dels voladissos, en edificis 
no inclosos en el Catàleg de béns d’interès cultural, que no suposin canvis 
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en les seves obertures i que no necessiten el muntatge de bastides, grues o 
similars. 

c) La reparació d'humitats en cobertes i terrats que no afectin elements 
estructurals. 

d) Les reparacions de revestiments de tanques i modificacions de les seves 
obertures: creació, supressió, eixamplament o reducció, que no siguin de 
caire estructural. 

e) La construcció d’elements de jardineria, com jardineres d’obra, 
pavimentació exterior i arranjament del jardí sense efectuar moviments de 
terres. 

f) Les construccions complementàries situades als espais lliures de parcel·la 
com: 

 pèrgoles sense sostre ni coberta amb una superfície no superior a 15 
m2, amb percentatge de buit superior al 50% en l’entramat, distribuït de 
forma regular en tota la superfície. 

D’aquestes construccions n’hi podran haver un màxim de dos per 
parcel·la. 

 casetes de jardí i anàlegs amb una superfície no superior a 6 m2, fets in 
situ o prefabricats amb materials lleugers: fusta, materials sintètics i 
perfils i xapa metàl·lics. 

D’aquestes construccions n’hi podran haver un màxim de tres per 
parcel·la. 

 armaris, casetes i anàlegs fets d’obra fins una alçada màxima exterior de 
1,50 m. 

 altres complements de jardineria com emparrats, ocelleres, estanyets, 
fonts decoratives, taules i bancs d’obra, escales de jardí i altres elements 
anàlegs. 

g) La execució de voravies i guals a la via pública. 

Art. 35 Innecessarietat de l'obtenció de llicència 

No requeriran la preceptiva llicència municipal les obres d'urbanització, construcció i 
enderroc quan s'executin d'acord amb un projecte d'urbanització aprovat per 
l'ajuntament, projecte d'obres o d'una ordre d'execució o declaració formal de ruïna 
imminent. 

Art. 36 Tipus de llicències 

Aquestes venen regulades pel Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals 
(ROAS). 

Art. 37 Documentació necessària per l'atorgament de llicències 

1. Respecte a cadascun dels tipus de llicències, el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals (ROAS) estableix: 

 Les obres o activitats subjectes a la corresponent llicència 

 La documentació administrativa i tècnica necessària que caldrà 
aportar 

 El procediment administratiu a seguir per a la seva obtenció 
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2. Els documents per a la sol·licitud de llicències d’obres de nova planta i 
construccions auxiliars amb superfície major de 32 m2, així com les de 
rehabilitació, reforma i/o ampliació d’aquestes construccions que comportin 
alteració de l’estructura, de la configuració arquitectònica i/o de les condicions 
d’habitabilitat de l’edifici, seran els següents: 

 Instància. 

 Full estadístic d’edificació i d’habitatge. 

 Full d’assumeix de l’arquitecte o del facultatiu competent. 

 Full d’assumeix de l’aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de 
l’edificació en edificis d’habitatge. 

 Primer full visat del Programa de Control de Qualitat en edificis 
d’habitatge. 

 Estudi de Seguretat i Salut. 

 Dues fotografies diferents del solar. 

 Imprès municipal de valoració del volum de residus. 

 Documentació d’acceptació dels residus de gestor autoritzat i/o 
documentació acreditativa del destí de les terres, si s’escau. 

 Projecte de telecomunicacions per obres de nova construcció 
(excepte en casos d’habitatges unifamiliars aïllats). 

 Projecte bàsic i executiu (per duplicat) visat d’acord amb la 
normativa vigent, amb els següents documents: 

 Memòria. 

 Plànols:  

a) Plànol de qualificació urbanística vigent. Escala 1/2000 

b) Plànol topogràfic actual amb la vegetació existent. Escala 
1/200 

c) Plànol dels serveis urbans i escomeses (clavegueram, 
aigua potable, energia elèctrica). 

d) Plànol d’emplaçament. Escala 1/200. 

e) Plantes (totes les diferents). Escala. 1/50. 

f) Seccions. Escala 1/200 o 1/100. 

g) Façanes. Escala 1/50 o 1/100. 

h) Plantes, alçats i seccions de totes les tanques i 
construccions auxiliars. Escala 1/200 o 1/100. 

3. Els documents per a la sol·licitud de llicències d’obres de casetes de jardí i 
anàlegs, prefabricats o de muntatge en kit de peces prefabricades, amb 
superfície superior a 6 m2, seran els següents: 

 Instància  

 Dues fotografies diferents del lloc on es col·locarà la construcció. 

 Projecte (per duplicat) amb els següents documents: 

a) Memòria descriptiva: descripció de l’element i l’ús a que es 
destinarà. 

b) Qualificació urbanística i quadre comparatiu de paràmetres 
reguladors. 

c) Pressupost o en el seu defecte la factura de compra o la 
documentació comercial on s’indiqui el seu cost. 

d) Plànol de qualificació urbanística vigent. Escala 1/2000. 
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e) Plànol d’emplaçament de la parcel·la fet a escala, acotant 
degudament la situació de la construcció respecte els límits de 
la parcel·la i les construccions existents. Escala 1/200 

f) Còpia de la documentació de la construcció on s’indiquin les 
seves dimensions, els seus materials, forma, i demés 
característiques. 

4. Els documents per a la sol·licitud de llicències d’obres per a: garatges particulars, 
casetes de jardí, safareigs, rebosts, vestuaris, llenyers, barbacoes amb sostre, 
piscines, basses de reg, dipòsits de reserva d’aigües, dipòsits de gas o gasoil o 
altres similars, casetes per a instal·lacions com calderes, bombones de gas i 
d’altres similars, no incloses en els dos apartats anteriors, ni les subjectes al 
comunicat d’obres exemptes de llicència, seran els següents: 

 Instància  

 Dues fotografies diferents del lloc d’emplaçament. 

 Imprès municipal de valoració del volum de residus. 

 Documentació d’acceptació dels residus de gestor autoritzat i/o 
documentació acreditativa del destí de les terres, si s’escau. 

 Projecte (per duplicat) amb els següents documents: 

 Memòria. 

 Plànols:  

a) Plànol de qualificació urbanística vigent. Escala 1/2000 

b) Plànol topogràfic actual amb la vegetació existent, en cas 
d’efectuar moviments de terres. Escala 1/200 

c) Plànol d’emplaçament. Escala 1/200. 

d) Plantes (totes les diferents). Escala. 1/50. 

e) Seccions. Escala 1/200 o 1/100. 

f) Façanes. Escala 1/50 o 1/100. 

 Full d’assumeix de la direcció del tècnic competent, com a mínim 
de grau mig, visat d’acord amb la normativa vigent, en els 
següents casos: 

a) Construccions auxiliars entre 10 m2. i 32 m2. 

b) Canvis de distribució amb enderrocs d’envans o formació 
d’obertures en ells. 

c) Obertures de façanes. 

d) Murs de contenció d’una alçada superior a 1,50 metres. 

e) Enderroc de tota mena d’edificis. 

f) Obres que requereixen el muntatge de bastides. 

 En els casos de tanques i murs de contenció: 

- Justificació gràfica del compliment de les disposicions 
relatives a l’adaptació topogràfica i els moviments de terres. 

 En els casos de murs de contenció de més de 1,50 metres 
d’alçada: 

- Detalls constructius. 

 Estudi de seguretat i salut 

5. En el cas de legalització d’obres ja executades s’aportarà la mateixa 
documentació requerida indicada en els punts anteriors, exceptuant els 
documents relatius a la pròpia execució de les obres: justificació de la direcció 
facultativa, estudi de seguretat i salut, control de qualitat, gestió de residus, etc). 
Per justificar la solidesa i la seguretat d’ús de la construcció a legalitzar, serà 
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suficient aportar certificat de tècnic competent visat d’acord a la normativa 
vigent. 

Art. 38 Contingut de les llicències  

1. Tot allò que disposin aquestes normes urbanístiques, les ordenances municipals 
i la legislació general que sigui aplicable en cada cas respecte a condicions 
d'edificabilitat i ús, i si s'escau, respecte a condicions higièniques o tècniques, 
de seguretat o salubritat, s'entendrà inclòs en l'acte d'atorgament de llicència, en 
les seves clàusules, i en el seu contingut, segons la classe i destinació del sòl i 
les condicions d'edificabilitat i usos. 

2. No podran justificar-se les vulneracions d'aquestes normes en el silenci o 
insuficiència del contingut de la llicència. El promotor/a, empresari/a o el 
tècnic/a director/a de les obres podrà dirigir-se a l'administració que hagi atorgat 
la llicència i sol·licitar la informació que consideri necessària. 

3. Quan es tracti de les obres indicades als apartats 2, 4 i 5 de l’article anterior, els 
continguts dels documents indicats seran els següents: 

a) Memòria: serà on es descrigui o s’indiquin les dades que no puguin 
representar-se numèrica ni gràficament als plànols. A més, quan a l’edifici 
s’hagin d’exercir activitats industrials, caldrà que se'n consigni la categoria i 
la situació. Definirà expressament: 

 Descripció complerta de l’edificació, de l’ús o usos a què es 
destinarà, i dels mètodes i tècniques a emprar per construir-la. 

 Qualificació urbanística i justificació de l’edificabilitat i de tots els 
paràmetres reguladors. 

 Justificació del compliment dels subcodis, si s’escau segons la 
qualificació de la parcel·la. 

 Definició en els casos d’habitatges del compliment del decret 
d’habitabilitat vigent. 

 Especificació dels materials i colors a utilitzar. 

 Pressupost d’execució material de l’obra. 

b) Plànol de qualificació urbanística vigent: es grafiarà a escala 1/2.000 com a 
mínim i tindrà referència dels accessos i dels serveis urbans enfront del 
solar, indicant clarament la situació de la finca en relació amb les vies 
públiques o privades que limiten la totalitat de l’illa en la qual estigui 
situada. 

c) Plànol d’emplaçament: es grafiarà a escala 1/200 i en ell s’acotaran els límits 
de la finca i les distàncies de les obres a aquests límits, s’indicaran les 
alineacions i rasants del carrer i la fondària edificable si s’escau, i s’indicarà 
la topografia definitiva en el cas d’execució de moviments de terres. 

d) Plànol topogràfic: es grafiarà a escala 1/200, amb corbes de nivell amb 
equidistància d’un metre, i s’indicaran tant les edificacions existents com les 
projectades i l’arbrat existent. 

e) Plànols de plantes, façanes i seccions: seran els necessaris per a la completa 
comprensió de les edificacions grafiades. Aquests plànols es dibuixaran a 
escala 1/50 o 1/100, estaran acotats i en ells s’anotarà i detallarà 
minuciosament en forma gràfica i també numèrica, si fos possible, tot allò 
que sigui convenient per a facilitar-ne l’examen i comprovació en relació 
amb el compliment de les ordenances que li siguin aplicables. 

En la planta i seccions dels projectes de modificació, ampliació, o reforma 
d’edificis o obres ja existents, es dibuixarà en negre la part que es conserva, 
en groc la que ha de desaparèixer i en vermell la nova obra. 
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En els casos d’efectuar-se moviments de terres, caldrà indicar l’edificació 
respecte seccions longitudinals i transversals de la totalitat de la finca, 
indicant el terreny natural i el transformat, i justificant el compliment de les 
disposicions relatives a l’adaptació topogràfica i els moviments de terres. 

Art. 39 Certificats de règim urbanístic 

1. Amb independència de les altres mesures de publicitat dels plans previstos per la 
normativa vigent, els particulars podran demanar certificats de règim urbanístic, 
referits a una finca concreta, mitjançant sol·licitud dirigida a l’ajuntament, 
acompanyada d'un plànols d'emplaçament a escala 1:1.000 com a mínim. 

2. Els certificats de règim urbanístic tindran el contingut que determina l'article 105 
LU. 

3. Si resultés del certificat que la finca és edificable, dins els sis mesos següents de la 
notificació a l'interessat, serà preceptiu d'atorgar llicència sobre projecte ajustat al 
certificat, en cas que la devolució del projecte no fos procedent i que la llicència 
fos demanada dins d'aquest termini; això serà vàlid encara que amb posterioritat 
a la notificació del certificat s'hagués aprovat definitivament una nova ordenació 
urbanística o s'hagués acordat la suspensió de l'atorgament de llicències. 

4. No obstant el lliurament de certificat, cap llicència podrà ésser atorgada en contra 
de les determinacions del planejament aplicable, sense perjudici de les 
responsabilitats administratives, si hi hagués motiu. 

Art. 40 Competència per l'atorgament de les llicències 

1. La competència per atorgar les llicències correspondrà a l’òrgan o autoritat 
competent de l'ajuntament, llevat en els casos previstos a la legislació 
urbanística vigent. 

2. Tota denegació de llicència haurà de ser motivada d'acord amb el que contempli 
la normativa urbanística vigent. 

Art. 41 Terminis 

1. Totes les llicències hauran de preveure un termini per a començar les obres i 
activitats projectades i un altre per acabar-les. 

2. La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs de qualsevol termini i, si 
s'escau, de les pròrrogues atorgades sense haver començat les obres o activitats, 
o bé sense haver-les acabat, un cop advertit el titular per l'Administració abans 
d'un o de tres mesos de la finalització dels terminis esmentats, respectivament, 
llevat que la llicència ja contingui explícitament aquest advertiment. 

3. La caducitat de la llicència haurà d'ésser declarada per l'organisme competent 
per al seu atorgament i determinarà l'arxiu de les actuacions. 

4. La suspensió de l'obra durant un termini de més d'un any donarà lloc a la 
caducitat de la llicència. 

Art. 42 Condicions de l'atorgament 

1. Les llicències s'atorgaran amb subjecció al que disposen aquestes normes, a la 
classe de sòl i a la destinació, i a les condicions d'aprofitament, edificabilitat i ús 
previstes en les mateixes normes urbanístiques. 
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2. Quan l'obra o edificació requereixi la prèvia urbanització i els terrenys de cessió 
obligatòria i gratuïta no s'hagin lliurat a l'Administració, no podrà atorgar-se la 
llicència d'edificació fins que es compleixin els deures de cessió de terrenys i el 
costejament de la urbanització. 

3. No obstant això, i d'acord amb la legislació urbanística vigent, i l’article 11 
d’aquestes normes, s'atorgarà la llicència, condicionada a l'execució de les obres 
d'urbanització, quan s'asseguri l'exercici simultani o successiu de la urbanització, 
mitjançant la constitució de caució en metàl·lic o fons públic, dipositats a la 
Caixa municipal de Dipòsits, aval bancari o hipoteca. 

4. La garantia no serà de quantia inferior a l'import calculat de les obres 
d'urbanització pendents imputables al sol·licitant i, amb aquesta finalitat, en el 
procediment d'atorgament de la llicència, els serveis tècnics municipals 
informaran sobre aquests extrems. 

5. Mentre la garantia no estigui constituïda i acreditada en el procediment 
municipal, no procedirà l'obtenció de llicència. 

6. En qualsevol cas, i d'acord amb la legislació vigent, no es permetrà l'ocupació 
dels edificis fins que no estigui completament acabada l'obra urbanitzadora. 

Art. 43 Caràcter reglat de l'atorgament de llicència 

Quan el projecte presentat s'ajusti estrictament al planejament vigent, a les seves 
normes urbanístiques, a les ordenances reguladores i resta de disposicions 
aplicables, i un cop s'hagi complimentat tota la documentació i seguit el 
procediment establert en l'ordenança corresponent, l'òrgan competent haurà 
d'atorgar la llicència sol·licitada. 

Art. 44 Deficiències 

1. Quan dels informes dels serveis tècnics municipals, o organismes que hagin 
informat la petició de llicència, en resultin deficiències, es distingirà entre les 
esmenables i les no esmenables. 

2. S'entendrà per deficiències esmenables o no esmenables aquelles que 
s'estableixin en l'ordenança reguladora dels procediments per l'atorgament de 
llicències d'obres i activitats. 

3. El còmput dels terminis per a l'atorgament de llicències quedarà suspès, segons 
la legislació sectorial vigent (Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals), durant el període concedit a l'interessat per esmenar deficiències del 
projecte. 

Art. 45 Terminis de l'atorgament 

Els terminis per a l'atorgament de les llicències seran aquells que es fixen a 
l'ordenança reguladora dels procediments per a l'atorgament de llicències d'obres i 
activitats d'acord amb els procediments adaptats a les normes sobre silenci positiu 
establertes en la legislació vigent (Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú). 

En defecte d’ordenances, s’aplicarà el que preveuen els articles 81 i 82 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals. 
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Art. 46 Llicències d'edificació en sòl urbà 

1. Per atorgar la llicència d'edificació en el sòl urbà consolidat és necessari que la 
parcel·la, a més de complir les dimensions mínimes previstes pel planejament, 
tingui consideració de solar, d’acord amb allò que estableix l’article 29 LU. 

2. En sòl urbà no consolidat, inclòs en un Polígon d’actuació urbanística (PAU) o 
un Pla de millora urbana (PMU), l’atorgament de llicències queda condicionat a 
l’aprovació definitiva del planejament urbanístic i dels projectes de 
reparcel·lació i urbanització.   

3. D’acord amb les determinacions de l'article 41 LU, i 11 i 42 d’aquestes normes,  
s’admet que les obres d’edificació siguin simultànies a les d'urbanització o 
reurbanització, si prèviament es presta la garantia i s’executen simultàniament 
els elements d’urbanització determinats per l’administració. 

Art. 47 Llicències d'edificació en sòl urbanitzable 

En el sòl urbanitzable delimitat només podran atorgar-se llicències de parcel·lació i 
edificació un cop s'hagin aprovat els corresponents Pla parcial, Projecte de 
reparcel·lació, (o, si és el cas, la declaració expressa de la seva innecesarietat), i 
Projecte d'urbanització, sens perjudici de la possibilitat de llicències de caràcter 
provisional en els termes establerts en els articles 53 i 54 LU. 

 

Secció segona. Règim jurídic per a la concessió de llicències d'obres i activitats en 
edificis en situació fora d'ordenació, volum o ús disconforme o inclosos dins d'una 

àrea de planejament o execució 

 

Art. 48 Edificis i instal·lacions en situació de fora d'ordenació 

1. Els edificis i instal·lacions i els usos anteriors a la data d'entrada en vigor 
d'aquest Pla d’ordenació urbanística municipal, o del planejament que el 
desenvolupi, situats en sòls qualificats com a sistemes generals o locals de 
caràcter públic i per tant subjectes per raó de les seves determinacions a 
expropiació, cessió obligatòria i gratuïta, enderrocament o cessament, quedaran 
en situació de fora d'ordenació. 

2. Aquelles construccions i instal·lacions que no s’ajustin a aquest Pla d’ordenació 
urbanística municipal o al planejament derivat, respecte de les quals no sigui 
possible l’aplicació de les mesures de restauració regulades en el capítol II del 
títol setè de la LU, quedaran en situació de fora d’ordenació o de disconformitat, 
segons que correspongui en l’aplicació dels apartats de l’1 al 6 de l’art 108 LU. 
En tots els casos, queden fora d’ordenació les edificacions implantades 
il·legalment en sòl no urbanitzable.  

 

Art. 49 Règim jurídic aplicable als edificis i instal·lacions en situació de fora d'ordenació 

1. La situació de fora d'ordenació en els edificis i instal·lacions comportarà 
l’aplicació el règim jurídic derivat de la legislació urbanística vigent (art. 108 LU i 
art. 119 RLU). 
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2. Es prohibeixen les obres de consolidació i d'augment de volum, així com 
aquelles que suposin un increment del valor d'expropiació dels edificis, 
instal·lacions o usos.. 

3. S'autoritzen amb caràcter general les reparacions ordinàries que exigeixin la 
salubritat pública, la seguretat de les persones i la bona conservació de 
l'immoble. 

4. El valor de les obres que s'autoritzin no serà en cap cas compensat en els 
expedients expropiatoris, de reparcel·lació o de compensació. 

5. L'eficàcia de la llicència amb caràcter de precarietat per a les obres autoritzables 
estarà condicionada a la corresponent anotació marginal de les condicions 
imposades en la concessió de la llicència en la inscripció registral de la finca. 

6. Usos i activitats: 

a) S’autoritzen aquells usos i activitats emparats per la corresponent llicència 
que s'exerceixin dins d'un edifici o instal·lació en situació de fora 
d'ordenació, els quals podran continuar realitzant-se fins que no s'hagi de 
dur a terme l'expropiació, la cessió gratuïta o l'enderroc. 

b) S’autoritzen les modificacions de l'activitat existent resultants de la llicència i 
la instal·lació d'una nova activitat, sempre que no comportin la realització 
d'obres prohibides i no dificultin l'execució del planejament, les quals 
podran autoritzar-se mitjançant llicència a precari. 

c) L'autorització per a la instal·lació d'un ús o activitat en un edifici o 
instal·lació fora d'ordenació no serà en cap cas compensat en els expedients 
expropiatoris, de reparcel·lació o de compensació. 

Art. 50 Edificis i instal·lacions en situació de volum o ús disconforme 

1. Els edificis i instal·lacions anteriors a la data d'entrada en vigor d'aquest POUM, 
o del planejament que el desenvolupi, que no estiguin en situació de fora 
d'ordenació, però en els que, no obstant, el volum o ús no resulti conforme o 
compatible amb els seus paràmetres imperatius, queden en situació de volum o 
ús disconforme. 

2. Els paràmetres imperatius de l’ordenació venen especificats en les normes 
urbanístiques segons la qualificació del sòl. Als efectes del que estableix el punt 
anterior, i amb caràcter general, s’entén que aquests paràmetres són els referits 
a les determinacions sobre altura edificable, volum i ocupació màxims permesos 
a les parcel·les, situació de les edificacions, nombre d'habitatges i coeficient 
d'edificabilitat neta de la zona aplicada a la parcel·la, i nombre de places 
d’aparcament, així com els usos compatibles, en la mesura en què siguin 
d’aplicació segons la classe i la qualificació del sòl. 

 

Art. 51 Règim jurídic aplicable als edificis i instal·lacions en situació de volum o ús 
disconforme 

1. En els edificis i instal·lacions en situació de volum o ús disconforme són 
autoritzables les obres de consolidació i rehabilitació, sempre d’acord amb les 
condicions bàsiques del POUM.  

2. Quan la disconformitat radiqui en l'ús, podrà mantenir-se l'existent mentre no 
esdevingui incompatible amb els admesos pel POUM. 

3. Pel que fa a la possible instal·lació d'activitats admeses a la zona en edificis en 
volum disconforme, s'estarà al que determina la legislació vigent (art. 108.4 LU). 
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Art. 52 Edificis i instal·lacions inclosos dins d’un sector de planejament 

Els edificis o instal·lacions anteriors a l’entrada en vigor d’aquest POUM que estiguin 
dintre d’un sector de planejament definit pel mateix, es troben subjectes a les 
següents condicions generals: 

a) Fins a l’aprovació i entrada en vigor del planejament que el desenvolupi, 
donat que encara no està definida l'ordenació urbanística del sector, i per 
tant, no s'ha determinat la localització dels sistemes a cedir o a expropiar, ni 
les determinacions bàsiques de l'edificació, no es podrà atorgar cap llicència 
d'obra o activitat que pugui impedir o dificultar el seu desenvolupament. 

b) Durant la tramitació del planejament de desenvolupament caldrà estar al 
que determini l'acord de suspensió de llicències. 

c) El planejament de desenvolupament haurà de definir el seu règim, bé 
programant la seva desaparició, bé integrant-los en la ordenació i regulant la 
seva volumetria i usos d’acord amb els paràmetres urbanístics del sector.  

Art. 53 Edificis i instal·lacions inclosos dins d'un polígon d’actuació 

Els edificis o les instal·lacions anteriors a l'entrada en vigor d'aquest Pla d’ordenació 
urbanística municipal que estiguin dintre d’un polígon d’actuació definit pel present 
Pla es troben subjectes a les següents condicions generals: 

a) Fins a l’aprovació de l'instrument d'execució (projecte de compensació, 
reparcel·lació o expropiació) s'estarà a les normes sobre edificis en situació 
de fora d'ordenació o volum disconforme establertes en la legislació vigent.  

b) Durant la tramitació dels instruments d'execució caldrà estar al que 
determini l'acord de suspensió de llicències. 

c) L’instrument d’execució haurà de definir les actuacions que siguin 
procedents per tal de fer-los desaparèixer o legalitzar-los d’acord amb el 
planejament urbanístic. 

 

Secció tercera. Protecció de la legalitat urbanística  

 

Art. 54 Procediments de protecció de la legalitat urbanística 

Totes les accions o les omissions que comportin vulneració de les determinacions 
contingudes en aquest POUM o en la legislació urbanística vigent han de donar lloc a 
les actuacions administratives necessàries per aclarir els fets i, subsegüentment, o bé 
directament, si no es requereix informació prèvia, a la incoació d’un expedient de 
protecció de la legalitat urbanística segons els procediments determinats per la 
legislació vigent (art. 199 LU i següents i art. 264 RLU i següents). 

 

Art. 55 Infracció urbanística 

1. Constituirà infracció urbanística tota vulneració de les prescripcions contingudes 
en el present POUM, planejament que el desenvolupi, normes urbanístiques i 
ordenances reguladores i que estiguin subjectes a sanció de conformitat amb el 
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que determinen la LU i el RLU,  d'acord amb la tipificació establerta per a 
aquestes disposicions (art. 211 LU i següents) 

2. Les infraccions urbanístiques comportaran la imposició de les sancions que 
s'estableixen en la legislació urbanística vigent (art. 219 LU). 

3. La imposició de sancions als responsables no exclou aquests de l'obligació 
d'indemnitzar els danys i perjudicis causats. 
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Capítol 5. Patrimoni municipal de sòl i construcció d’habitatges protegits 

 

Art. 56 Objectius relatius al patrimoni municipal del sòl i habitatge 

1. D’acord amb els objectius definits en l'article 160.4 LU, l’ajuntament formarà el 
patrimoni municipal de sòl i habitatge.  

2. La constitució del patrimoni municipal de sòl i habitatge s’ajustarà a les 
disposicions establertes als articles 163 i 164 LU. 

3. El POUM preveu la formació del patrimoni de sòl i habitatge i quantifica i 
localitza les aportacions derivades del planejament.  

Art. 57 Objectius relatius a la previsió d’habitatge protegit 

En compliment de la legislació sectorial sobre habitatge, aquest POUM estableix els 
instruments urbanístics per a l'adquisició i la preparació del sòl necessari per a la 
promoció pública d'habitatges en qualsevol dels règims de protecció oficial fixats per 
la legislació sectorial vigent en aquesta matèria. 

Art. 58 Àrees d'habitatge en règim protegit 

1. El planejament derivat que desenvolupi aquest POUM, tant en sòl urbà no 
consolidat com en sòl urbanitzable, fixarà la localització del sòl destinat a 
habitatges en règim de protecció, quan sigui el cas, en una proporció mínima 
del 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació, 
del qual un 20% com a mínim s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial 
de règim general i/o especial (o els règims que determini com a equivalents la 
normativa en matèria d’habitatge), destinats a la venda, al lloguer o a altres 
formes de cessió d’ús.   

2. Les àrees on s’han de situar els habitatges protegits previstos pel Pla (encara que 
poden no esgotar el seu potencial edificable)  s’indiquen als plànols amb el 
subíndex (hpo) afegit a la qualificació zonal. 

3. Els terminis per a la construcció dels habitatges amb protecció oficial compresos 
en polígons d’actuació urbanística no poden ser superiors a dos anys per a l’inici 
de les obres, a comptar des que la parcel·la tingui la condició de solar, i a tres 
anys per a llur finalització, a comptar des de la data d’atorgament de la llicència 
d’obres. 

Art. 59 Actuacions d'habitatge en règim protegit 

1. Dins les àrees d'habitatge en règim protegit les actuacions es duran a terme per 
la iniciativa pública, la iniciativa privada o bé per iniciatives de caràcter mixt 
públic-privat d'acord amb les necessitats i les prioritats que s'estableixen en 
aquest Pla. 

2. Seran actuacions públiques aquelles en què la construcció d'habitatges la durà a 
terme l'ajuntament, la Generalitat de Catalunya, o altres entitats públiques 
competents en aquesta matèria per tal d'assolir qualsevol dels objectius 
següents: 
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a) Permetre l’accés a un habitatge a aquells sectors de la població que tinguin 
una dificultat especial per a accedir al mercat immobiliari o a grups de 
població de característiques o circumstàncies específiques. 

b) Contribuir a diversificar l'oferta d'habitatges i a pal·liar-ne els dèficits. 

3. Seran actuacions privades aquelles en què la construcció d'habitatges es dugui a 
terme pel sector privat. 

4. Quan el sector privat no porti a terme una actuació d'habitatge en règim protegit 
dins dels terminis previstos per aquest POUM o el planejament derivat que el 
desenvolupi, l'Administració pública podrà prendre la iniciativa per promoure 
aquests habitatges, procedint prèviament a l'expropiació del sòl. 

Art. 60 Adquisició del sòl dins les àrees d'habitatge en règim protegit i promoció pública 
d’habitatges. 

1. La delimitació d’àrees d’habitatge protegit en el POUM, com també en el 
planejament que el desenvolupi, porta implícita la declaració d'utilitat pública i 
la necessitat d'ocupació a l'efecte d'expropiar-les, d'acord amb la legislació 
sectorial vigent. 

2. La promoció per part de l’Administració pública de programes especials 
d’habitatge definits en l’apartat 2 de l’article precedent, destinats a sectors 
específics de població (joves, gent gran i altres col·lectius definits), en els quals 
no es contempli l’accés a la propietat per part dels usuaris, no seran d’aplicació 
les limitacions relatives al nombre d’habitatges. En aquests casos, 100 m2st 
construït equivalen a un habitatge.  
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Títol II. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

 

Capítol 1. Funció i contingut de la propietat del sòl 

 

Art. 61 Funció social de la propietat del sòl 

La funció social de la propietat establerta en l'ordenament constitucional (art. 33,2 
de la Constitució) delimita el contingut de les facultats urbanístiques susceptibles 
d'adquisició i en condiciona l'exercici. 

Art. 62 Contingut de la propietat del sòl 

Les facultats del dret de propietat s'exerciran dintre dels límits i amb el compliment 
dels deures establerts a l'ordenament urbanístic, d’acord amb els principis establerts 
en l’article 30 de la Llei 8/2007, de 28 de mayo, de suelo (LS) o en virtut d'aquests, 
pel Pla d’ordenació urbanística municipal o planejament que el desenvolupi, d'acord 
amb la classificació i la qualificació urbanística del sòl establerta en aquest Pla.  

Art. 63 Participació en les plusvàlues i repartiment equitatiu 

La participació de la comunitat en les plusvàlues generades per l'acció urbanística 
dels ens públics i el repartiment entre els afectats per la mateixa, dels beneficis i 
càrregues derivats del planejament urbanístic, es produirà en els termes fixats per la 
legislació aplicable. 
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Capítol 2. Règim urbanístic del sòl 

 

Art. 64  Règim urbanístic del sòl 

El règim urbanístic del sòl, d'acord amb allò previst a l’article 24 LU i 30 RLU, es 
defineix a través de: 

1. La classificació del sòl. 

2. La divisió del sòl en zones, sistemes, sectors o àrees segons la seva qualificació 
urbanística. 

3. La inclusió en un polígon d’actuació urbanística en sòl urbà o en un sector de 
planejament urbanístic derivat.  

 

Secció primera. Classificació del sòl segons el seu règim jurídic  

 

Art. 65 Classificació del sòl segons el règim jurídic 

1. El territori ordenat per aquest Pla d’ordenació urbanística municipal es 
classifica, a l'efecte del règim jurídic en Sòl Urbà (SU), Sòl Urbanitzable Delimitat 
(SUD) i Sòl No Urbanitzable (SNU), d'acord amb els criteris establerts en els 
articles 25, 30, 31, 32 i 33 LU. 

2. Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal delimita les diverses classes de sòl 
en el plànol O2 (“Classificació del sòl”), a escala 1:10.000. 

3. El sòl urbanitzable delimitat (SUD) es convertirà en sòl urbà per mitjà dels 
procediments establerts a l'ordenament urbanístic, essent sempre necessària 
l'aprovació definitiva del Pla parcial urbanístic, la realització efectiva de les obres 
d'urbanització i el compliment de llurs obligacions per part dels propietaris. 

4. El sòl no urbanitzable (SNU) només es pot transformar en sòl urbanitzable 
mitjançant el procediment de revisió del Pla d’ordenació urbanística municipal 
o, quan es tracti d’ajustos menors, mitjançant la Modificació puntual del mateix, 
segons es preveu en aquestes normes urbanístiques. 

Art. 66 Qualificacions urbanístiques 

1. Per la seva funció en l'ordenació del territori, el Pla d’ordenació urbanística 
municipal qualifica el sòl en sistemes i zones. 

2. Els sistemes són aquells elements d'ordenació urbana que, interrelacionats, 
contribueixen a assolir els objectius de planejament en matèria 
d’infraestructures de comunicacions, d’espais lliures, d'equipaments, de serveis 
o, si s’escau, d’habitatges dotacionals públics. 

3. Es qualifiquen com a zones els sòls sotmesos a un règim uniforme. Dins 
d'algunes zones es poden distingir subzones, amb el fi d'establir una gradació en 
l'edificabilitat o ordenació de l'edificació. S'entén per "unitat de zona" tota 
superfície homogèniament qualificada per aquest Pla d’ordenació urbanística 
municipal i delimitada per sòls de diferent qualificació urbanística. 
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4. En el sòl urbà aquest Pla d’ordenació urbanística municipal qualifica els sòls en 
zones i sistemes, i també delimita unes àrees on serà necessari el seu 
desenvolupament mitjançant planejament derivat. El present Pla conté les 
determinacions fixades per la legislació urbanística vigent respecte al sòl urbà 
(art. 58,2 LU) en el plànol O4 (”Qualificacions de sòl urbà i urbanitzable), a 
escala 1:10.000.  

5. Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal delimita els sectors de 
desenvolupament de sòl urbanitzable en els plànols O2 (“Classificació del sòl”), 
a escala 1:10.000, i O4 (”Qualificacions de sòl urbà i urbanitzable), a escala 
1:10.000. Estableix a més, a través de la qualificació urbanística en zones i 
sistemes, la regulació genèrica dels diferents usos principals i dels seus nivells 
d'intensitat.  En aquest tipus de sòl, la disposició detallada del sòl per xarxa 
viària, estacionament, zones verdes públiques i equipaments i dotacions 
comunitàries, resultarà de l'ordenació física que proposi el Pla parcial urbanístic 
en desenvolupament del POUM i seguint els criteris d'ordenació fixats en els 
plànols O4 (”Qualificacions de sòl urbà i urbanitzable), a escala 1:10.000. i O4.1-
8 (“Qualificació de sòl urbà i urbanitzable”), a escala 1:2.000.  

6. En el sòl no urbanitzable aquest Pla qualifica els terrenys en zones i sistemes. El 
sòl no urbanitzable estarà subjecte a les limitacions que estableix la legislació 
urbanística vigent (arts. 32 LU). 

 

Secció segona. Determinació i regulació de l’estructura general i orgànica del 
territori 

 

Art. 67 Estructura general i orgànica del territori 

1. Els elements fonamentals de l'estructura general i orgànica els estableix el 
present Pla d’ordenació urbanística municipal en el plànol O1 (“Estructura 
general”), a escala 1:10.000.  

2. Són elements determinants del desenvolupament urbà continguts en aquest Pla, 
i per tant elements de l'estructura general els següents: 

   Sistema urbanístic de comunicacions: 

  X Sistema viari  

  F Sistema ferroviari  

   Sistema urbanístic d’espais lliures: 

  V Sistema d’espais lliures 

  H Sistema hidràulic 

  E Sistema urbanístic d’equipaments comunitaris 

  T Sistema de serveis tècnics 

  HD Sistema d’habitatges dotacionals públics 

Art. 68 Determinació dels sistemes 

1. El Pla d’ordenació urbanística municipal determina en la seva totalitat les àrees 
destinades a sistemes generals, així com les destinades a sistemes locals en sòl 
urbà. Els sistemes generals apareixen grafiats, diferenciant-se dels locals, en el 
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plànol O1 (“Estructura general”), a escala 1:10.000. Els sistemes locals en sòl 
urbà es grafien en els plànols de qualificacions urbanístiques.. 

La distinció entre sistemes generals i locals fa referència al seu ordre i jerarquia 
en relació a l'ordenació urbanística però en cap cas afecta el seu règim jurídic, 
que és el mateix per ambdós tipus.  

2. La determinació dels sòls adscrits a sistemes es realitzarà, arribat el cas, en el 
planejament urbanístic derivat, atenent a les indicacions d’aquest Pla i a les 
dotacions mínimes per a sistemes locals que es fixen en aquestes normes 
urbanístiques per a cada sector. 

3. Aquest Pla adscriu sistemes generals a alguns sectors, d’acord amb l’art.35 LU, 
els quals són a càrrec del sector. En els casos en que també s’indiquen 
expressament la posició, grandària o ús dels sistemes locals en els sectors 
subjectes a un posterior planejament de desenvolupament, aquest mantindrà la 
previsió, sens perjudici de la possibilitat de completar les dotacions segons la 
normativa que sigui d'aplicació. 
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Títol III. REGULACIÓ DELS SISTEMES 

 

Capítol 1. Disposicions Generals 

 

Art. 69 Tipus de sistemes 

1. Per la seva incidència en la definició de l'estructura del territori, el Pla 
d’ordenació urbanística distingeix entre sistemes generals i sistemes locals. Són 
sistemes generals aquells l'àrea d'influència dels quals s'estén al conjunt del sòl 
ordenat, que correspon a la totalitat del municipi. Són sistemes locals aquells 
que estructuren orgànicament un sector determinat. 

2. Tindran la condició de sistemes generals, aquells que s’integrin a l'estructura 
general del territori. La resta de sistemes tindran la condició de sistemes locals. 

Art. 70 Delimitació dels sòls destinats a sistemes 

1. Aquest Pla delimita els sòls destinats a sistemes generals en el plànol O1 
(“Estructura general”), a escala 1:10.000. Quan els sistemes generals se situen a 
l’interior d’un sector de planejament derivat o polígon d’actuació urbanística, 
són a càrrec del corresponent sector o polígon.  

2. En els plànols de qualificacions urbanístiques es delimiten també alguns dels 
sòls destinats a sistemes locals, que complementen la estructura general. 

3. Les presents normes urbanístiques determinen per a cada sector de 
planejament derivat les reserves mínimes de sòl destinat a sistemes generals o 
locals.  

Art. 71 Titularitat i afectació del sòl 

1. El sòl destinat a sistemes generals queda vinculat al destí establert en aquest Pla. 
Aquest es mantindrà, encara que es tracti de sòls de propietat privada, en tant 
aquest sòl no sigui adquirit per l'administració mitjançant algun dels 
procediments legalment previstos, moment en el qual serà d'aplicació el règim 
jurídic del domini públic. 

2. El sòl destinat a sistema local viari, a habitatge dotacional públic i a jardins 
públics o altres espais lliures serà de titularitat demanial municipal, prèvia a la 
seva adquisició mitjançant algun dels títols legals. També seran de titularitat 
pública, una vegada adquirits, els sòls destinats a equipaments comunitaris i 
dotacions, sens perjudici del que s’estableix en el número 5 d’aquest article. 

3. El sòl destinat a sistemes per aquest Pla és títol suficient per a l’expropiació, 
excepte pels sòls qualificats com a sistema d’equipaments a que es fa referència 
en el número 5 d’aquest article, i pels que no tenen ús assignat pel Pla 
d’ordenació urbanística municipal, els quals precisen la prèvia aprovació d’un 
Pla especial d’assignació d’ús.  

4. La titularitat i afectació pública del sòl destinat a equipaments comunitaris no 
exclou la possibilitat de la concessió del domini públic. 

5. Els equipaments existents i en funcionament abans de l'aprovació inicial 
d'aquest Pla d’ordenació urbanística municipal, podran mantenir 
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indefinidament llur titularitat i gestió privada, sempre que es mantingui l'ús. La 
modificació de l’ús, o la seva extinció, deixarà sense efecte la possibilitat de 
mantenir la titularitat i gestió privades i seran d’aplicació  els números 2 i 3 
d’aquest article.  

Art. 72 Desenvolupament de les determinacions relatives als sistemes 

1. El desenvolupament de les determinacions del Pla d’ordenació urbanística 
municipal sobre els sistemes es podrà fer mitjançant Plans parcials urbanístics 
dels sectors de sòl urbanitzable delimitat amb el que estiguin relacionats, o per 
mitjà d'un Pla especial urbanístic o de millora urbana, d’acord amb el que 
s'estableix en aquestes normes urbanístiques. 

2. La regulació més detallada dels sistemes es podrà fer mitjançant Plans especials 
urbanístics d'àmbit territorial concret. 

3. Quan el sòls qualificats com a sistemes generals tenen continuïtat més enllà del 
terme municipal, el desenvolupament de les determinacions urbanística 
municipal es farà amb la participació i coordinació de totes les entitats locals 
implicades i administracions públiques competents. 

Art. 73 Valor urbanístic dels sistemes 

1. El valor urbanístic dels sistemes es determinarà segons els criteris fixats per la 
legislació urbanística vigent. 

2. El valor urbanístic que correspon als sistemes adscrits a un sector de sòl 
urbanitzable delimitat és el corresponent a l'aprofitament mig del sector, 
obtingut a partir de la suma dels aprofitaments que corresponen a cada una de 
les zones, dividit per la superfície total del sector, d’acord amb allò que 
s’estableix en els articles 35 i 36 LU. 
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Capítol 2. Sistema urbanístic de comunicacions 

 

Secció primera. Disposicions generals 

 

Art. 74 Definició i tipus 

1. Comprèn totes les  infraestructures necessàries per a la mobilitat de les 
persones i les mercaderies. Comprèn també les àrees de domini públic, a banda 
i banda de la infraestructura, i les d’estacionament.  

Els límits d’edificació s’indiquen en els plànols mitjançant una línia discontínua 
sobre la zona, quines determinacions normatives s’adaptaran a les 
corresponents servituds o límits edificables.  

2. Els sòls destinats per aquest Pla d’ordenació urbanística municipal al sistema 
urbanístic de comunicacions inclouen aquells que formen part de l'estructura 
general del territori.  

3. Formen també part del sistema urbanístic de comunicacions aquells que tinguin 
la consideració de sistema local o complementari, així com tots aquells que 
determini com a tals el planejament derivat que s’aprovi definitivament com a 
desenvolupament del Pla d’ordenació urbanística municipal. 

Art. 75 Regulació 

El present Pla estableix les determinacions pròpies pel sistema urbanístic de 
comunicacions, sens perjudici del que estableixi de forma més específica la 
legislació sectorial vigent en cadascuna de les respectives matèries que afectin 
aquest sistema. 

 

Secció segona. Sistema viari i d’aparcaments 

 

Art. 76 Definició 

1. El sistema viari i d’aparcaments i estacionaments comprèn les instal·lacions i els 
espais reservats per al traçat de les xarxes territorial, bàsica local, de carrers, per 
a vianants, de camins rurals i de camins paisatgístics, així com les àrees 
d'aparcament públic. 

2. Les vies, carrers, i àrees d'aparcament i estacionament que apareguin com a 
conseqüència del desenvolupament del Pla d’ordenació urbanística municipal a 
través del planejament derivat quedaran automàticament incloses en el sistema 
viari. 
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Art. 77 Tipus de vies 

1. Formen part del sistema general viari el conjunt d’autopistes, carreteres, carrers 
i camins rurals reflectits en el plànol d’Estructura general. 

a) La xarxa territorial (clau Xt) és aquella formada per l’autopista, les seves vies 
de servei i els seus enllaços, així com la totalitat de les carreteres. 

b) La xarxa bàsica (clau Xb) és aquella formada per les vies que tenen com a 
funció principal la de relacionar entre sí les diferents àrees urbanes. Inclou 
els carrers principals que constitueixen vies d'accés i d'estructuració. La 
mobilitat urbana es regula per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de Mobilitat. 

2. Formen part del sistema local viari la resta de les vies que no conformen el 
sistema general. Aquestes vies concreten la xarxa de carrers (clau Xc), la xarxa 
per a vianants (clau Xv) i la xarxa bàsica de camins rurals (clau Xr). 

a) La xarxa de carrers (clau Xc) inclou els carrers i passatges que completen la 
xarxa bàsica, en sòl urbà o en sòl urbanitzable.  

b) La xarxa per a vianants (clau Xv) inclou les vies i carrers reservades total o 
parcialment pels desplaçaments dels vianants.   

c) La xarxa bàsica de camins rurals (clau Xr) és aquella formada pels camins 
que tenen com a funció principal la vertebració del territori no urbanitzat.  

3. S’entén per vies d’ús col·lectiu aquells camins o vies avui existents i que 
serveixen, tradicionalment, a més de dues finques rurals, així com aquells 
camins de titularitat pública assenyalats en el cadastre de rústica. 

4. El sistema viari inclou també les àrees destinades a aparcament i estacionament 
(clau Xa), especialment en els nuclis urbans i polígons industrials. 

5. En les àrees indicades en els plànols d’ordenació com de “reserva viària” no 
s’admeten moviments de terres ni construccions. 

Art. 78 Titularitat 

El sòl qualificat de sistema viari i d’aparcament, tant general com local, serà de 
titularitat pública. 

Art. 79 Règim general 

1. En l'obtenció, la projectació, el finançament, la construcció, l'ús, l'explotació i la 
conservació de la xarxa viària s'observarà allò que disposen aquestes normes i la 
legislació sectorial vigent, segons correspongui per la seva titularitat: Llei 
25/1988 de 29 de juliol de Carreteres de l'Estat i el seu Reglament; text refós de 
la Llei de Carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost; Decret 
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Carreteres; Decret 311/1985, de 25 d'octubre pel qual s'aprova el Pla de 
Carreteres de Catalunya; Llei 8/1972, de 10 de maig, sobre construcció, 
conservació i explotació de les autopistes en règim de peatge; Decret 130/98, de 
12 de maig, de prevenció d’incendis forestals en les àrees d’influència de 
carreteres; i la resta de legislació especial sobre la matèria. 

2. Quan el que es projecti sigui una nova via de la xarxa bàsica territorial situada en 
sòl no urbanitzable, serà preceptiva la redacció i l'aprovació d'un Pla especial 
urbanístic d'ordenació viària. 

3. Les condicions que regulen l'entorn de les vies seran les que disposa la legislació 
sectorial vigent sobre limitacions de la propietat, com també per les 
corresponents disposicions urbanístiques o especials. 



POUM de Lliçà d’Amunt  Gener 2014 
Document per aprovació definitiva 

 

50 

4. En tots els trams de les carreteres confrontants amb sòl urbanitzable i/o sòl urbà 
objecte d’un polígon d’actuació urbanística o d’un pla de millora urbana, el 
planejament derivat i els projectes d’urbanització hauran de precisar la vialitat 
de cadascun d’aquests àmbits i els seus accessos a les carreteres. Els àmbits dels 
sectors s’hauran d’ajustar per tal d’incloure en el seu interior el sòl necessari per 
a la construcció dels seus accessos a les carreteres. Els costos de tots aquests 
intercanviadors i de les actuacions d’adequació de les carreteres que siguin 
necessàries s’hauran d’incloure en les càrregues d’urbanització imputables als 
sectors beneficiats. 

5. En el planejament derivat i en els projectes d’urbanització, el disseny de tots els 
elements viaris de connexió a les carreteres es farà d’acord amb la instrucció de 
traçat de carreteres “3.1-IC” i amb la “Instrucció per al disseny i projecte de 
rotondes” de la Generalitat de Catalunya. En cap cas s’admetran rotondes 
partides ni en general les interseccions en creu. Únicament s’admetran en trams 
de travessera aquelles interseccions en creu que es justifiqui la seva necessitat 
per la configuració de la trama urbana. 

6. El planejament derivat dels àmbits confrontants amb carreteres i els 
corresponents projectes d’urbanització hauran d’incloure l’obligació, per part del 
promotor, del compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra 
la contaminació acústica i de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. En el cas de 
produir-se contaminació acústica o enlluernament sobre les carreteres, el 
promotor haurà d’executar, a càrrec seu, les mesures de protecció pertinents. 

7. No es permetran activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre 
residu que afecti a la seguretat viària en les zones adjacents a les carreteres. 
Totes les activitats hauran de complir amb tot allò que estableix la Llei 3/1998, 
de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració Ambiental i el seu 
reglament, Decret 136/1999, de 18 de maig. 

8. La legislació de carreteres (text refós de la Llei de Carreteres, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, i Reglament General de Carreteres, aprovat pel 
decret 293/2003, de 18 de novembre), és d’aplicació a tots els efectes en les 
qüestions relatives a aquest tipus de vialitat. De produir-se contradicció entre la 
normativa del POUM i la legislació de carreteres esmentada, prevaldrà el que 
determina aquesta legislació. 

Art. 80 Condicions d'ús 

1. Ús principal: viari  

L’ús d’aparcament o estacionament es considerarà principal únicament en les 
àrees específicament assenyalades en aquest Pla (clau Xa)  

2. Usos compatibles (excepte a la xarxa bàsica territorial): aparcament o 
estacionament. 

Art. 81 Delimitació i protecció del sistema viari 

1. El conjunt d'autopistes,  vies segregades i carreteres, situades fora del sòl urbà i 
urbanitzable, que formen la xarxa territorial estan sotmeses a les restriccions en 
els usos establertes en els articles 26 i 27 de la  Llei 7/1993, de 20 de setembre, 
de carreteres de Catalunya i els articles 77, 78, 79 i 80 del Reglament general de 
carreteres aprovat segons Decret 293/2003, de 18 de novembre. 

2. Els plànols de Qualificacions urbanístiques a escala 1:2.000 inclouen les línies 
d’edificació que condicionen l’ordenació física de les zones adjacents a les vies. 
Les zones de servitud es regulen d’acord amb la legislació sectorial vigent. 
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3. Aquest Pla inclou les rotondes, illetes, calçades, voreres i altres detalls de la 
ordenació viària en els plànols de qualificacions urbanístiques i d’ordenació 
física, sens prejudici del seu desenvolupament i ajustament en els 
corresponents projectes d’urbanització.  

4. Protecció del sistema viari 

a) Zones de servitud 

Es delimiten com a zones de servitud les àrees mesurades a partir del límit 
de l’aresta exterior de  l’explanació en funció de la categoria de la via: 

 autopista: 25 metres  

 resta de les carreteres: 8 metres   

 camins rurals inclosos en la xarxa bàsica: 6 metres (des de l’eix) 

 resta de camins: 3 metres (des de l’eix)  

A les zones de servitud no s’admeten moviments de terres, construccions, ni 
tancaments i no es podran autoritzar usos excepte aquells que siguin 
compatibles amb la seguretat vial, prèvia autorització de l’organisme titular 
de la via i d’acord amb la legislació sectorial aplicable. 

b) Línia d’edificació 

En els plànols de Qualificacions urbanístiques a escala 1:2.000 s’indica la 
línia d’edificació, que delimita la franja de sòl no edificable, i que inclou  les 
limitacions establertes per la legislació sectorial vigent. Aquesta línia se situa 
a les següents distàncies:  

 autopista: 50 metres (des de l’aresta exterior de la calçada) 

 carreteres de la xarxa bàsica: 25 metres (des de l’aresta exterior de 
la calçada) 

 vies que no són de la xarxa bàsica: 18 metres (des de l’aresta 
exterior de la calçada) 

 camins rurals inclosos en la xarxa bàsica: 12 metres (des de l’eix) 

Art. 82 Determinacions en els diferents tipus de vies 

1. Les característiques de la secció de cada via es decidiran per l’administració 
actuant, en funció de la demanda de trànsit rodat i de vianants, les funcions 
viàries territorial o urbana, les característiques topogràfiques i paisatgístiques del 
lloc, la relació amb els espais que travessa i altres dades rellevants. Aquest Pla 
conté indicacions respecte la distribució i amplada de les franges enjardinades, 
voreres i passeigs, i estableix determinades seccions tipus en funció dels usos de 
cada via. 

2. Les línies contínues que delimiten la xarxa viària en els plànols d'ordenació 
indiquen l'ordre de magnitud i la disposició del sòl reservat per al sistema viari. 

3. D’acord amb aquestes indicacions generals, el planejament derivat assenyalarà 
les alineacions i rasants i precisarà l'ordenació de la via. 

4. En sòl urbà, d’acord amb les indicacions generals, els Plans de millora urbana o 
especials podran precisar les alineacions de la xarxa bàsica i les xarxa de carrers i 
per a vianants fixades en els plànols d'ordenació, sempre que no disminueixin la 
superfície total assignada a sistema viari. 

5. Les alineacions i rasants de les vies de nou traçat proposades per aquest Pla 
apareixen reflectides en els plànols d’ordenació a escala 1:2.000. 
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Art. 83 Llicència 

Les construccions, les instal·lacions, les edificacions i les altres activitats situades en 
zones adjacents a les que formen part del sistema viari, estaran subjectes, en 
qualsevol cas i sense perjudici d'altres intervencions, a la corresponent llicència 
municipal. 

Art. 84 Publicitat 

1. La col·locació de rètols o altres mitjans de propaganda visibles des de la via 
pública estarà sotmesa a les prescripcions establertes en la legislació vigent i a 
prèvia llicència municipal. 

2. En qualsevol cas, dins la xarxa territorial i la xarxa bàsica de camins rurals, queda 
prohibit realitzar publicitat en qualsevol lloc visible des de la mateixa via pública, 
d'acord amb la legislació sectorial vigent (article 32 de la Llei 7/1993, de 30 de 
setembre, de Carreteres i articles 91 i 92 del Reglament General de Carreteres, 
aprovat segons Decret 293/2003, de 18 de novembre). 

Art. 85 Estudis d'impacte ambiental 

La redacció de planejament urbanístic, projecte d’urbanització o projecte d’obra que 
defineixi el traçat viari precisarà d’estudi d’impacte ambiental sempre que així ho 
exigeixi la legislació sectorial vigent. 
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Capítol 3. Sistema urbanístic d’equipaments comunitaris  

 

Art. 86 Definició i classificació. 

1. El sistema urbanístic d'equipaments comunitaris comprèn els centres públics, 
els equipaments de caràcter esportiu, cultural-social-religiós, docent, sanitari-
assistencial, administratiu, de residència temporal, funerari, de mercat o 
proveïment i pel transport i demés equipaments que siguin d’interès públic o 
d’interès social. 

Tenen consideració de sistemes generals aquells equipaments al servei del 
conjunt de la població i que apareixen recollits en el plànol d'Estructura general 
i orgànica del territori. 

Tenen consideració de sistemes locals la resta d’equipaments d'ús públic o 
col·lectiu al servei d'un determinat sector urbà. 

2. Els usos a què es destinen els sòls inclosos en el sistema d'equipaments són els 
següents: 

 Ee Esportiu 

 Ec Cultural-social-religiós  

 Ed Docent 

 Es Sanitari-assistencial 

 Ea Administratiu 

 Er Residència temporal 

 Ef Funerari 

 Em Mercat i proveïment 

 Et Pel transport 

3. L'ús dels nous equipaments projectats, o el dels equipaments anteriors que no 
tinguessin definit el seu ús (clau E), es determinarà, en el seu cas, pel 
planejament derivat corresponent.  

Art. 87 Titularitat 

Els sòls que el present Pla d’ordenació urbanística municipal o planejament que el 
desenvolupi qualifica com a sistema urbanístic d'equipaments comunitaris, tant 
generals com locals, queden subjectes a la regulació establerta a l’article 71 
(Titularitat i afectació del sòl)  d’aquestes normes urbanístiques. 

Art. 88 Règim general 

1. En l'obtenció, la projectació, el finançament, la construcció, l'ús, l'explotació i la 
conservació dels equipaments comunitaris s'observaran aquestes normes i allò 
que disposa la legislació sectorial vigent per a cadascuna de les matèries. 

2. Els espais no ocupats per les edificacions i que constitueixin l'entorn d'aquells 
equipaments se sistematitzaran com a espais lliures enjardinats. 



POUM de Lliçà d’Amunt  Gener 2014 
Document per aprovació definitiva 

 

54 

Art. 89 Condicions d'ús 

1. Es consideren usos propis els següents: 

 Equipament Ús 

 Ee Esportiu  Esportiu, de lleure 

 Ec Cultural-social-religiós Cultural, associatiu, educatiu, religiós 

 Ed Docent Educatiu 

 Es Sanitari-assistencial Sanitari, consultori mèdic, assistencial 

 Ea Administratiu Administració pública 

 Er  Residència temporal  Alberg, cases de colònies 

 Ef  Funerari Cementiri, tanatori, serveis annexos 

 Em  Mercat i proveïment Mercat, mercadet, fira temporal 

 Et     Pel transport Estació d’autobusos, centres de transport 

 E  Sense ús determinat Qualsevol dels precedents 

2. La determinació d’un ús concret als equipaments sense ús determinat o la 
modificació d'un ús propi definit per un altre ús,  requerirà la redacció d’un Pla 
especial. 

Art. 90 Condicions d'ordenació i edificació 

1. L'ordenació dels equipaments seguirà les següents determinacions: 

a) El sistema d’ordenació de l’edificació serà el corresponent al de la illa on se 
situï o, en el cas de constituir illa pròpia, el de l’entorn immediat. 

b) En el sistema d’ordenació de l’edificació segons alineacions de vial, es 
resoldran arquitectònicament els problemes que ocasionin les parets 
mitgeres, evitant que quedin vistes. 

c) Es consideraran obligatòries les previsions d’aparcament previstes en aquest 
Pla. 

d) En cas d’execució avançada de l’equipament es redactarà un Pla especial de 
regulació paramètrica. 

2. En sòl urbà, si no es regula específicament a través de Plans especials o de 
Polígons d’actuació urbanística s'ajustaran a les condicions paramètriques de la 
zona que els envolta o dominant en aquella àrea. En cas d'indeterminació es 
fixaran les condicions d'edificació a través d'un Pla especial.   

3. En sòl urbanitzable, es regularan en el corresponent Pla parcial urbanístic. Quan 
la execució de l’equipament s’hagi d’avançar al desenvolupament del 
planejament derivat, o en cas d’indeterminació, s’aplicaran els següents 
paràmetres: 

a) Índex d'edificabilitat neta màxima: 1 m2st/m2s 

b) Ocupació màxima de la parcel·la: 60%. 

c) Altura màxima de l’edificació: planta baixa i dues plantes pis (PB+2P), 
corresponent a 11 metres  

Art. 91 Equipaments per a serveis tècnics 

1. Correspon a les dotacions necessàries per a: 
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a) La protecció i el manteniment del medi ambient (contenidors selectius, 
 deixalleries, dipòsits, gosseres, magatzems). 

b) Les infraestructures urbanes i serveis tècnics (producció i subministrament 
d'energia, abastament i evacuació d'aigües, depuració, plantes de residus, 
abocadors, instal·lacions telefòniques, telecomunicacions, així com 
emmagatzematge de la maquinària de manteniment i transport) incloent les 
construccions complementàries a les mateixes. 

2. Es compliran les següents condicions: 

a) La regulació de l'entorn dels serveis tècnics es regirà pel que disposa la 
legislació sectorial vigent, com també per les corresponents disposicions 
urbanístiques i especials. 

b) Els espais no ocupats per les instal·lacions i que constitueixin l'entorn 
d'aquests serveis se sistematitzaran com a espais lliures enjardinats. 

c) L’ús principal és el de serveis tècnics i mediambientals, i els usos 
compatibles són els directament vinculats amb la instal·lació o servei de què 
es tracti, amb les condicions de funcionament específicament regulades en 
la legislació tècnica, i en especial aquella que asseguri les condicions de 
protecció de les instal·lacions. S'admet excepcionalment com a ús 
complementari la construcció d'un habitatge pels serveis de vigilància de la 
instal·lació 

d) L'ordenació dels sòls inclosos en el sistema de serveis urbans s'adaptarà als 
requeriments funcionals de les instal·lacions que han d'acollir, d'acord amb 
la seva reglamentació específica. 

e) Seran d'obligada observació els paràmetres i condicions següents: 

 Índex d'edificabilitat net: 1 m2st/m2s 

 Altura màxima de dues plantes (PB+P), corresponent a 7 metres 
d’alçada, a excepció d'aquelles instal·lacions especials, com 
antenes o xemeneies, els requeriments tècnics de les quals 
exigeixin una alçada superior.  

 Els terrenys que no resultin ocupats per edificacions o 
instal·lacions tindran consideració d'espais lliures privats i hauran 
d'ésser convenientment enjardinats, disposant almenys d'un arbre 
per cada 100 m2 de superfície. 

 Quan se situïn en illes d'edificació arrenglerada s'ordenaran 
segons alineació de carrer i la seva edificabilitat es disposarà 
segons l'ordenació general de l'illa. 

f) L'estesa de noves xarxes de serveis serà soterrada, llevat que degut a 
característiques excepcionals l'ajuntament autoritzi instal·lacions aèries. 

 

Es redactarà un Pla especial d’infraestructura elèctrica amb la finalitat de preveure 
i programar el soterrament d’aquelles línies elèctriques que afectin sòl urbà, 
urbanitzable o espais de qualitat ambiental i paisatgística. 
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Capítol 4. Sistema urbanístic d’espais lliures  

 

Secció primera. Disposicions generals 

 

Art. 92 Definició i classificació 

1. El sistema urbanístic d’espais lliures comprèn el sistema d’espais lliures 
pròpiament dit (clau V) i el sistema hidràulic (clau H)  

2. El planejament derivat haurà de preveure les reserves de sòl necessàries per a 
completar el sistema d'espais lliures d'acord amb la legislació urbanística vigent i 
les proporcions mínimes i els criteris de delimitació d’espais lliures definits en 
aquestes normes urbanístiques. 

 

Secció segona. Sistema d’espais lliures  

 

Art. 93 Definició i classificació 

1. El sistema d’espais lliures inclou els parcs urbans (clau Vp), els jardins urbans 
(clau Vj) i als altres espais lliures per a l’esbarjo, el lleure i l’esport, o 
ornamentals (clau Vv).   

2. No es computaran dins de les reserves mínimes d'espais lliures les àrees no 
edificables per servitud de carreteres o serveis urbans; ni els barrancs o aquells 
terrenys amb pendent mig superior al 20%, a excepció de les àrees 
específicament delimitades per aquest Pla. 

3. Per verificar les anteriors condicions els instruments de planejament derivat 
contindran un plànol clinomètric sobre base topogràfica a escala mínima 
suficientment precisa, amb corbes de nivell cada metre, sobre el que es 
mesurarà aquell pendent en trams de superfície no superior als 100 metres 
quadrats. 

Art. 94 Sistema general i local d’espais lliures.  

1. Els sòls destinats a espais lliures que formen part de l'estructura general del 
territori participen de la regulació que aquest Pla i l'ordenament jurídic 
estableixen per als mateixos. 

2. Els sòls destinats a espais lliures de caràcter local formen l’estructura orgànica 
de cada nucli o sector urbà i també es determinen directament pel Pla en sòl 
urbà o indirectament mitjançant la fixació d’estàndards urbanístics pel sectors 
de planejament derivat.  
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Art. 95 Parcs urbans 

Comprèn els sòls destinats a espais lliures situats a l’interior dels sòls urbans o 
urbanitzables, amb una certa grandària o valor estructurant, que tenen com a funció 
principal el repòs, l'esbarjo i el lleure dels ciutadans. Tenen un tractament 
artificialitzat, resultat d’un projecte d’ordenació que inclou el paisatgisme i la 
jardineria, i estan sotmesos a un ús intens. 

Art. 96 Jardins urbans, places i passeigs 

Comprenen el sòls destinats a espais verds o àrees pavimentades, de superfície 
normalment menor a la dels parcs urbans, i valor de referència pel barri o sector, 
que tenen com a funció principal el repòs, l'esbarjo i la relació social entre els 
ciutadans. 

Art. 97 Altres espais lliures  

S’inclouen en aquesta categoria els espais lliures que no pertanyen a cap de les 
categories anteriors, però que han de mantenir-se lliures i enjardinats, d’acord amb 
el corresponent projecte, la funció del qual pot estar relacionada amb el lleure o 
l’esport o ser merament ornamental o visual amb valor paisatgístic 

Art. 98 Titularitat 

Els sòls inclosos en el sistema d’espais lliures seran de titularitat pública. 

Art. 99 Règim general 

En l'obtenció, la projectació, l'ús i la conservació dels parcs urbans, jardins urbans 
places, passeigs, i altres espais lliures s'observaran els preceptes generals establerts 
en aquestes normes o, si s'escau, els fixats en el corresponent Pla parcial urbanístic o 
Pla especial urbanístic. 

Art. 100 Condicions d'ús 

1. L'ús propi dels parcs urbans és el de lleure, admetent-se com a compatibles 
aquells de caràcter públic vinculats a les funcions d'esbarjo i repòs dels 
ciutadans. Es podran admetre en el sòl i en el subsòl d'aquests espais, activitats i 
serveis públics que podran gestionar-se directament o indirectament mitjançant 
concessió administrativa, en les condicions establertes en la Llei d’Urbanisme i 
el seu Reglament. S'admet en aquest sentit l'ús d'aparcament soterrani de 
titularitat pública, amb explotació pública o bé privada mitjançant concessió 
administrativa, sempre que es garanteixi la possibilitat de plantació de la 
superfície mitjançant una capa de terra d’un metre sobre el forjat.   

2. L’ús propi dels espais lliures situats en vessants de fort pendent és la conservació 
dels espais de referència paisatgística. La consolidació d’aquests espais serà 
objectiu prioritari en el propi àmbit i en les àrees d’influència. 
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Art. 101 Condicions d'ordenació i edificació dels espais lliures 

1. Els espais lliures s'hauran d'ordenar prioritàriament amb arbrat i jardineria. 

2. Les edificacions o les instal·lacions al servei dels usos admesos dins dels parcs i 
jardins urbans, hauran d'observar les següents condicions: 

a) S’admetran instal·lacions per la pràctica esportiva i cultural, mentre no 
excedeixi de 10% de la superfície total del parc o jardí en ús o funcionament 
en el moment de la construcció. Les edificacions per aquests usos només 
s’admetran quan el parc o jardí tingui una superfície superior a 5.000 m2s, i 
mai es podrà sobrepassar el 5% de la superfície a que abans s’ha fet 
referència. Les edificacions tindran una altura màxima de planta baixa i 
planta pis (PB+1P).   

b) Aquestes instal·lacions o edificacions no perjudicaran ni limitaran la fruïció 
del parc o jardí urbà  pels ciutadans, ni la qualitat de la jardineria, ni les 
vistes panoràmiques internes o sobre l'àrea urbana contigua. 

3. En cas que es projecti un aparcament soterrani caldrà garantir l'enjardinament i 
l'arbrat (almenys un arbre d'ombra cada 60 m2) d'aquests espais i els drenatges 
adequats. Les rampes d’accés als aparcaments situats en el subsòl no podran 
envair la superfície d’espai lliure prevista en el planejament general, ni ocupar la 
superfície fixada com a estàndards mínims de cessió en els sectors de sòl 
urbanitzable.  

4. Els sòls destinats a places i jardins urbans no superaran un pendent del vint per 
cent (20%) ni podran disgregar-se en trossos sense identitat. Es tendirà a assolir 
el major nivell de concentració dels terrenys, per tal de poder inscriure, com a 
mínim, una circumferència de quinze metres (15 metres) de radi. 

 

 

Secció tercera. Sistema hidràulic  

Art. 102 Definició 

1. S’inclouen en el sistema hidràulic les lleres de rieres i escorrenties, delimitades 
com a mínim per la línia de cota d’inundació de l’avinguda en el període 
d’inundació de 10 anys. En cas que aquesta no estigui definida amb precisió, es 
delimita seguint criteris físics (àmbit), topogràfics (talussos i murs) o ambientals 
(vegetació de ribera) i amb una amplada mínima 8 metres.  

2. A banda i banda de l’element qualificat com a sistema hidràulic es delimita una 
zona de protecció de la franja de servitud de 5 metres establerta per la legislació 
sectorial vigent (Decret Legislatiu 3/2003 de 4 de novembre del Text refós de la 
legislació catalana en matèria d’aigües, i d’acord amb el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico). 

3. Les franges de 100 metres de policia definides per la legislació vigent, quedaran 
sotmeses a les disposicions legals de l’esmentada llei en sòl no urbanitzable. 

4. En sòl urbanitzable s’establiran les condicions necessàries per tal que les 
edificacions se situïn en cotes tals que no es produeixi la condició d’inundació, 
d’acord amb els criteris de l’article 6 RLU.  

5. En sòl urbà, i sempre que no tinguin suficient espai per garantir les condicions 
establertes en l’anterior punt, es canalitzaran les rieres, amb secció suficient per 
garantir l’avinguda de 500 anys de període de retorn.  
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Art. 103 Titularitat i règim general  

Els espais inclosos en el sistema general hidràulic seran de titularitat pública. 

Art. 104 Condicions d'ordenació i protecció 

1. Els objectius de l’ordenació de les rieres situades en sòl no urbanitzable són: la 
conservació de la capacitat hidrològica de les lleres, la conservació de la 
vegetació associada i el manteniment de la funció de corredor ecològic. 

2. En totes les àrees no construïdes dins de l’àmbit de rieres (franja delimitada per 
la línia de cota d’inundació de l’avinguda de període de retorn 10 anys) només 
es podran dur a terme tasques de manteniment de la vegetació destinades a 
afavorir-ne un creixement equilibrat i a mantenir, a la vegada, una capacitat 
hidràulica mínima. Totes les intervencions han d’estar autoritzades i tutelades 
per l’Agència Catalana de l’Aigua.  

3. En sòl urbà i urbanitzable, les obres de canalització i les obres viàries associades 
es faran de forma integrada en el paisatge, amb la projectació de les àrees 
lliures associades.  

4. Les rieres canalitzades mantindran el domini i ús públic dels terrenys 
superficials del llit anterior a la canalització. 

5. Les actuacions a rieres i escorrenties, en qualsevol tipus de sòl, es regiran per la 
legislació sectorial vigent i seguiran els criteris definits per l’Agència Catalana de 
l’Aigua.  

6. Protecció del sistema hidràulic 

a) Es delimiten com a protecció de sistema les àrees de servitud de les rieres i 
escorrenties d’acord amb el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües 

 Aquestes franges tenen una amplada mínima de 5 metres a 
banda i banda del sistema hidràulic. S’inclouen també en la zona 
de protecció de sistemes aquelles franges de major amplada que 
venen definides per la vegetació de ribera existent. 

 L’objectiu principal de la zona de protecció del sistema hidràulic 
és el de garantir l’accés públic als cursos hídrics.  

 S’admeten els camins públics localitzats en aquesta zona sempre 
que siguin compatibles amb les determinacions d’aquestes 
normes urbanístiques relatives al sistema hidràulic i amb la 
legislació aplicable, i estiguin autoritzats per l’Agència Catalana de 
l’Aigua.  

 No s’admet cap tipus d’edifici o tancament. 

b) A banda i banda de l’element inclòs com a sistema hidràulic és d’aplicació 
l’afectació derivada de la legislació vigent que determina un àmbit de 100 
metres.  
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Capítol 5. Sistema d’habitatges dotacionals públics 

 

Art. 105 Definició 

Correspon a aquells sòls previstos per localitzar les actuacions públiques d’habitatge 
destinades a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb 
necessitats d’assistència o d’emancipació justificades en les polítiques socials 
definides a la Memòria social d’aquest Pla. 

Art. 106 Titularitat i règim general  

Els espais inclosos en el sistema d’habitatges dotacionals públics seran de titularitat 
pública. 

Art. 107 Condicions d'ordenació i edificació 

1. En sòl urbà, l'ordenació es resoldrà mitjançant un Pla de millora urbana que 
abastarà com a mínim la superfície de l’àrea amb la qualificació de sistema 
d’habitatges dotacionals públics i que contindrà la disposició dels edificis 
destinats a habitatges, edificacions i instal·lacions complementàries, espais 
d’aparcament i espais lliures. Les condicions d’edificació seran les de l’entorn. 

2. En sòl urbanitzable, les condicions per a l’edificació seran les que estableixi el 
Pla parcial, d’acord amb els criteris de les fitxes normatives de cada sector.  
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Títol IV. DISPOSICIONS RELATIVES A L’ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ  

 

Capítol 1. Tipus d’ordenació 

 

Art. 108 Classificació dels tipus d'ordenació  

1. Aquest Pla d’ordenació urbanística estableix els tipus o sistemes d'ordenació de 
l'edificació, atenent a la relació entre la forma de la trama urbana i la tipologia 
edificatòria en els diferents teixits urbans existents o previstos. 

2. Segons la manera de disposar-se l'edificació en relació al carrer i espai públic, a 
la parcel·la o a les edificacions veïnes, es distingeixen tres sistemes d'ordenació 
de l’edificació: 

a) Edificació ordenada segons alineacions de vial, on les construccions es 
disposen alineades al carrer i entre mitgeres. Es regeix fonamentalment per 
una altura reguladora, una fondària edificable i un front mínim de parcel·la. 

b) Edificació atípica, corresponent a determinades variants de l’ordenació de 
l’edificació segons alineacions de vial que incorpora també paràmetres 
d’altres formes d’ordenació.  

c) Edificació aïllada, on les construccions es disposen dins de les seves 
parcel·les, respectant unes distàncies establertes a partions. Es regeixen 
fonamentalment per un índex d'edificabilitat, una altura màxima i un 
percentatge màxim d’ocupació. 

d) Edificació segons ordenació unitària o volumètrica específica,  on els edificis 
s'ajusten a una disposició determinada dels volums, establerta des del 
planejament urbanístic de desenvolupament o des dels projectes de 
reparcel·lació o d’edificació, respectant una edificabilitat global prefixada. 

Art. 109 Aplicació dels preceptes d'aquest capítol 

1. Aquest capítol conté la reglamentació detallada, per al sòl urbà, de l'ús, volum i 
condicions higiènico-sanitàries de les construccions i terrenys, així com de les 
característiques estètiques de l'ordenació, de l'edificació i del seu entorn. 

2. Els preceptes d'aquest capítol s'aplicaran subsidiàriament al sòl urbanitzable que 
s'incorpori al procés urbà, en tot allò que no sigui objecte d'una reglamentació 
diferent, derivada de la que continguin els Plans parcials urbanístics. Les 
disposicions comuns a totes les formes d'ordenació seran igualment aplicables a 
les edificacions que s'aixequin en sòl rústic. 

3. L’aplicació d’aquests paràmetres queda condicionada a les regulacions més 
precises de zona o les específiques que figuren en el plànol d’ordenació.   
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Capítol 2. Disposicions per a la regulació dels tipus d’ordenació  

 

Secció primera. Paràmetres de l’ordenació segons alineació de vial. 

 

Art. 110 Parcel·la 

1. S’entén per parcel.la el tros de sòl urbà edificable, delimitat amb la fi de facilitar 
l’execució de la urbanització i l’edificació, conferir autonomia a l’edificació per 
unitats de construcció i servir de referència a la intensitat de l’edificació. En 
cada zona o subzona es fixen les condicions mínimes de grandària o forma de la 
parcel.la mínima urbanística.  

2. Es tindran en compte les següents regles: 

a) La unitat de parcel.la resultant del planejament no ha de coincidir 
necessàriament amb la unitat de propietat, podent-se donar el cas que 
diverses d’aquelles formin una d’aquestes i a l'inrevés. 

b) Serà obligatori per poder edificar complir amb la condició de parcel.la 
mínima, excepte en el cas de parcel.les ja existents abans de l’aprovació 
inicial d’aquest Pla quan així es permeti explícitament i en la mesura que 
s’assenyali en les normes específiques de cada zona. 

c) Les parcel.les mínimes, o les que no tinguin el doble de les condicions 
establertes com a mínimes, es consideraran indivisibles, d’acord amb allò 
previst en la Llei d’urbanisme, i així haurà de constar, obligatòriament, en el 
Registre de la Propietat. 

3. Per a que una parcel.la tingui la condició de solar deurà complir les condicions 
mínimes d’urbanització que estipula l’article 29 LU i complementàries 
d'aquestes Normes. 

Art. 111 Alineacions 

1. L'alineació del vial consisteix en la línia que estableix al llarg dels vials els límits 
del sòl privat edificable. 

2. S’entén per alineació de façana el límit a partir del qual deurà aixecar-se la 
façana de l’edificació. En aquest tipus d’ordenació les alineacions de vial 
coincideixen amb les de façana. Així i tot es podran admetre reculades, 
mitjançant una Concreció de l’ordenació de volums d’acord a les disposicions de 
l’article 252 RLU sempre es justifiqui degudament per adaptació amb les 
preexistències.  

Així mateix es permet en planta baixa la utilització de façanes porticades 
formant porxos públics, sempre que la llum lliure entre pilars i façana, en tota la 
seva longitud, sigui com a mínim de 2 metres i l’alçada lliure de 3 metres. En 
aquest cas serà obligatori pel propietari o promotor el pagament de les obres de 
tractament com a façana de les mitgeres que quedin al descobert i així es farà 
constar a la corresponent llicència municipal d’edificació. 

3. Alineació posterior de l’edificació és la línia on es deurà aixecar, 
obligatòriament, la façana posterior de l’edifici. Aquesta línia si no està 
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explícitament indicada en els plànols normatius és paral.lela a l’alineació del 
vial. 

4. Es defineix com a paret mitgera la part lateral de contigüitat entre dues 
edificacions o parcel.les que s’aixeca sense solució de continuïtat des del 
fonament fins a la cobertura, encara que la seva continuïtat pugui quedar 
interrompuda per mitjà de patis de llum o patis petits de caràcter mancomunat. 
Les mitgeres que quedin al descobert hauran d'acabar-se amb materials de 
façana. Si la mitgera no és perpendicular a l’alineació del vial, solament podran 
edificar-se parcel.les en les quals l’angle format per la mitgera i al normal 
façana sigui inferior a 25 graus. A la resta de casos s’hauran de regularitzar les 
parcel.les per tal d’acomplir aquest precepte. 

5. S’entén per illa de cases, la superfície de sòl delimitada per alineacions vials 
contigües, de manera que formin, en planta, una figura tancada. 

6. Constitueix l’ample del vial una mida de caràcter lineal que defineix l’amplada 
del carrer per cada tram comprès entre dues cantonades o xamfrans. Si la 
separació entre les alineacions del vial és constant en tot el tram, serà aquesta 
separació la que defineixi l’amplada del vial. 

L’amplada del vial és el resultat de la real afectació a l’ús públic. En parcel.les 
enfront de vials de nova obertura, l’amplada del vial serà la que en virtut del Pla i 
del corresponent projecte d’urbanització s’afecti a l’ús públic, i que a aquests 
efectes es cedeixi i urbanitzi. 

En el cas de no ésser paral.leles es prendrà com a amplada del vial l'ample més 
petit del tram considerat. 

Art. 112 Espais lliures de parcel·la 

1. Constitueixen els espais lliures de parcel.la sòls privats, no ocupables per 
l’edificació i que resulten de la determinació de l’alineació de la façana i de 
l’alineació de l’edificació. 

2. En els espais lliures entre l’alineació del  vial i l’alineació de la façana, en cas 
d’ésser ambdues paral.leles, no es permetrà cap tipus d’edificació, essent 
destinat totalment a jardí. En cas d’existència actual de construccions, aquestes 
deuran ser enderrocades en el moment de sol.licitud de qualsevol tipus d’obra a 
fer dins la parcel.la. 

3. Els espais lliures determinats a partir de l’alineació posterior de l’edificació, 
coneguts com a espais lliures interiors, podran ésser ocupats en part, per 
edificacions auxiliars o per aparcament, d’acord a les disposicions de cada zona, 
sense que en cap cas sobrepassin l’altura de la planta baixa. 

4. Constitueix el pati d'illa, l’espai lliure no edificable delimitat per les alineacions 
posteriors de l’edificació. La seva superfície no serà mai inferior al 30% de la 
total superfície de l’illa, a resguard del que es disposi en els plànols d’ordenació 
a escala 1:2.000. 

Art. 113 Plantes 

1. La planta baixa per cada parcel.la correspon a aquella planta que situa el seu 
paviment 0,60 metres per damunt o per davall de la rasant del carrer en els 
punts de major o menor cota, a la parcel.la corresponent. Quan el carrer tingui 
pendent i la planta baixa superi els 0,60 m per damunt o per dessota la rasant 
del vial, es dividirà el front de parcel.la en tants trams com siguin necessaris per 
tal que cada tram se situi dins dels 0,60 m per damunt o per dessota. 
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En el cas de parcel.les enfront a dos carrers oposats, la planta baixa per cada 
front es referirà com si es tractés de parcel.les independents, en les quals la seva 
profunditat arriba al punt mig de l’amplada de l’illa. 

No és permès el desdoblament de la planta baixa en dues unitats, tipus 
semisoterrani i entresol. 

2. La planta soterrani és la situada per dessota de la planta baixa, tingui o no, 
obertures a l’exterior. L’altura lliure mínima de la planta soterrani serà de 2,40 
metres, i solament serà permès l’ús de magatzem, aparcament, instal.lacions i 
altres usos auxiliars 

Aquestes plantes no computen a efectes d’edificabilitat ni es tenen en compte 
en la delimitació del nombre màxim de plantes  edificables.  

3. S’entén per planta pis, tota la planta de l’edificació situada pel damunt de la 
planta baixa. 

Art. 114 Altura de l’edificació 

1. L’altura de l’edificació es definirà mitjançant la fixació del nombre màxim de 
plantes edificables. La determinació del nombre de plantes es determina segons 
l’amplada del carrer o fixació gràfica en els plànols, d’acord amb la regulació de 
cada zona. 

2. Complementàriament es defineix l’altura reguladora màxima, com l’altura que 
pot assolir l’edifici. Aquesta altura s’ha d’amidar verticalment al pla exterior de la 
façana, des de la cota de rasant del carrer i fins a la intersecció amb el pla 
horitzontal que conté la línia d’arrencada de la coberta, o amb el pla superior 
del forjat en el cas de terrat o coberta plana.  

3. Criteris per a la definició de les altures d’edificació: 

a) Quan es tracti d’un edifici amb front a un sol carrer, o amb un sol front 
edificable, l’altura es defineix tal com s’explica en el número anterior.  

b) Quan es tracti d’un edifici amb front a dos o més carrers, o en cantonada o 
xamfrà, amb altures reguladores distintes, l’altura més gran podrà estendre’s 
als carrers més estrets adjacents fins a una longitud màxima, contada a 
partir de la cantonada, o última inflexió del xamfrà, que amb un límit màxim 
de 15 metres, sigui la més gran de les dues següents: a) una vegada i mitja 
l’amplada del carrer adjacent o, b) la determinada per la intersecció sobre 
l’alineació del carrer de menor amplada  de la prolongació de la línia límit 
de profunditat edificable corresponent al carre de major amplada. A partir 
del punt determinat per la longitud màxima a que es refereix l’apartat 
anterior, s’aplicarà a la resta de la façana l’altura corresponent a l’amplada 
del vial que correspongui, com si aquesta resta fos una unitat independent. 

c) Quan es tracti d’un edifici amb front a dos carrers que no formin cantonada 
ni xamfrà i quina edificació en cada front vingui separada de l’altra per 
l’espai lliure interior de l’illa, es regularà en quant a altura com si es tractès 
de dos edificis independents. 

4. Pel damunt de l’altura màxima reguladora solament serà permès: 

a) La coberta definitiva de l’edifici de pendent màxim 30%, la qual no podrà 
arrencar a més de 0,60 metres del forjat. L’espai generat dins aquest 
embolcall podrà ésser habitable per dins en els casos d’habitatges 
unifamiliars. 

En els edificis plurifamiliars, quan aquests espais siguin habitables estaran 
vinculats a l’habitatge de la planta inferior, sense que es puguin constituir 
en tant que unitat registral independent. 
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En edificis plurifamiliars, quan es destinin a usos complementaris de traster, 
s’hauran de vincular registralment a un dels habitatges del mateix edifici. 

b) Cambres d’aire i d’altres elements de cobertura en els casos de terrat o 
coberta plana, amb una alçada màxima de 0,60 metres. 

c) Baranes, amb una alçada d'1,80 metres com a màxim. 

d) Elements tècnics de les instal.lacions. 

e) Remats de l’edificació amb caràcter exclusiu ornamental, semàntic, simbòlic 
o decoratiu. 

Art. 115 Edificabilitat 

1. L’edificabilitat d’una parcel.la queda fixada pels paràmetres que defineixen 
l’envolvent màxima edificable, que són els següents: 

a) La façana mínima, o mínima distància d’alineació de vial pertanyent a una 
mateixa parcel.la. Quan la parcel.la doni front a dos carrers, formant 
cantonada o xamfrà, serà suficient que aquesta condició s’acompleixi en 
qualsevol dels dos fronts. 

b) L’altura reguladora màxima, definida en l’article anterior. 

c) La fondària edificable, d’obligat compliment, la qual  no serà mai inferior a 
11 metres ni superior a 20 metres.  

Art. 116 Elements fora l’alineació de la façana 

1. Es defineixen com balcons els elements dels habitatges, oberts en totes les 
seves cares i que sobresurten en petita mesura de les alineacions de la façana. 
En el cas que no hi hagi una regulació de zona més estricte la volada màxima 
dels balcons no podrà ésser en cap cas més gran de 0,80 metres a partir de 
l’alineació de la façana i no podrà excedir de la dessena part de l’amplada del 
carrer, en el cas que l’alineació de façana coincideixi amb l’alineació del vial. No 
obstant això, mai sobresortirà més que l’amplada de la voravia, en cas que 
aquesta existeixi. 

Els balcons se separen, com a mínim un metre de la cantonada de l’alineació de 
la façana i l’altura mínima en que apareix serà de 3,00 metres per damunt de la 
cota de la planta baixa, i en cas de volar sobre el carrer a 3,25 metres en tots els 
punts de la rasant del vial. L’alineació exterior dels balcons serà sempre 
paral.lela a la façana. 

2. Es defineix com a elements volats els elements fixes, no habitables ni ocupables 
que sobresurten de les línies de l’edificació, justificables per necessitats 
constructives o funcionals. En planta baixa solament seran admesos sòcols amb 
una sortida màxima de 0,15 metres i una altura màxima d'1,00 metre. Tots els 
altres elements volats solament podran aparèixer a partir de 3 metres per 
damunt de la rasant del carrer (en els casos atípics a partir del nivell de la planta 
baixa), amb un vol màxim de 0,25 metres, a excepció de les cobertes inclinades 
que podran arribar fins a 0,35 metres. 

Art. 117 Cossos auxiliars 

1. S’entén per cossos auxiliars aquells elements de l’edificació destinats a usos 
diferents dels propis de l’habitacle, com safareig, garatge, aixoplucs, etc. 
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2. Aquests elements seran els únics que podran ocupar l’espai lliure interior de 
parcel.la, no superant mai l’altura de la planta baixa i podent-se separar de 
l’edificació principal, de la qual formen part. 

Art. 118 Elements tècnics de les instal·lacions 

1. Es defineixen sota el terme elements tècnics de les instal.lacions els següents 
conceptes: filtres d’aire, dipòsit de reserva d’aigua, elements de refrigeració, 
conductes de ventilació o de fums, antenes de telecomunicació, ràdio i televisió, 
maquinària d’ascensor o el recorregut extra del mateix, cossos d’escala al terrat 
o coberta i elements d’estesa de roba. 

2. El volum de tots aquests elements, dimensionats en funció de les exigències 
tècniques de cada un, es preveurà mitjançant una composició arquitectònica 
conjunta amb tot l’edifici, en el moment de sol.licitar la corresponent llicència 
municipal d’edificació. 
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Secció segona. Paràmetres de l’ordenació atípica. 

 

Art. 119 Definició 

1. El sistema d’ordenació atípica recull un tipus d’ordenació tradicional que es 
dóna en alguns indrets del terme municipal, basada en el model urbanístic del 
casc antic, però que incorpora paràmetres dels altres sistemes d’ordenació 
definits en aquestes normes.  

2. Aquesta forma d’ordenació és característica del barri de Sant Baldiri, amb 
construccions quina regulació pot assimilar-se a la de l’ordenació segons 
alineacions de vial, amb fondària edificable i altura reguladora, però que manté 
una separació en la part frontal de l’alineació oficial del carrer amb destí a pati o 
jardí orientat a sud. Al barri de l’Aliança, al Raval d’en Xicota i al veïnat de can 
Ribell es donen models aïllats, però amb característiques d’alineació similar a 
l’anterior dins una ordenació de volums a l’interior d’una “barra” edificable i 
amb el pati o jardí orientat a sud. 

3. En els casos en que l’alineació del vial sigui perpendicular a l’alineació de la 
façana principal de l’edifici, l’espai entre alineació de façana i partió de 
parcel.la, així com el  situat al fons de la parcel.la, a partir de l’acabament de 
l’edificació, es conceptualitzarà com a espai lliure. 

4. En aquestes situacions caldrà complir al menys els següents paràmetres 
definitoris de l’ordenació: 

a) Quan es tracti d’edificacions amb una o més parets mitgeres, la profunditat 
edificable i l’altura màxima de l’edificació corresponents a la regulació zonal 

b) Quan es tracti d’edificacions aïllades, el coeficient d’edificabilitat, el 
percentatge màxim d’ocupació i l’altura màxima de l’edificació 
corresponents a la regulació zonal. 
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Secció tercera. Paràmetres de l’ordenació segons edificació aïllada. 

 

Art. 120 Parcel·la i condició de solar 

1. S’entén per parcel·la el tros de sòl urbà edificable, delimitat amb la fi de facilitar 
l’execució, conferir autonomia a l’edificació per unitats de construcció i servir de 
referència a la intensitat i densitat de l’edificació. 

2. La unitat de parcel·la resultant del planejament no ha de coincidir 
necessàriament amb la unitat de propietat, podent-se donar el cas que una 
d’aquelles en comprengui d’aquestes i a l'inrevés.  

3. El Pla estableix les condicions mínimes de grandària i forma a cada subzona, tot 
i que amb caràcter general en les noves parcel·lacions o modificacions de 
parcel·lació, no s’admetran escanyaments de la parcel·la inferiors a 8 metres 
entre la façana de carrer i la zona on s’estableix el cercle mínim inscriptible. 

4. En els casos de parcel·les que no compleixin amb les condicions mínimes, seran 
edificables en els següents supòsits, sempre que es compleixin totes les altres 
condicions d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació a la subzona en 
concret: 

a) Les parcel·les existents abans de l'aprovació inicial d’aquest Pla, -havent-ne 
de demostrar la titularitat en aquesta data-, o les que per afectació de 
carrers, zones verdes o equipaments, resultin de dimensions inferiors a les 
definides a la regulació de la subzona.  

b) En la zona de ciutat jardí, en aquests casos es mantindran els paràmetres de 
la mateixa subzona, sempre que la diferència de superfície sigui inferior al 
10%. 

Quan la diferència sigui major, l’edificació ajustarà els seus paràmetres a les 
normes de la subzona inferior, i aquest criteri serà d’aplicació amb reiteració 
fins arribar a la subzona 3a, que conservarà els seus propis paràmetres. En 
aquests casos s’adjuntarà un estudi d’integració amb les parcel·les contigües 
a fi que el tipus resultant no entri en contradicció formal amb la resta dels 
tipus de subzona on s’inclou, sobretot en allò que fa referència al 
manteniment de la distància a carrer. 

De l’aplicació d’aquest principi no en pot resultar un major aprofitament 
que el que correspondria aplicant els coeficients d’edificabilitat i d’ocupació 
de la subzona de ciutat jardí assignada en el planejament sobre una 
parcel·la de superfície mínima disminuïda en un 10%. 

5. Aquelles parcel·les que no es puguin dividir d’acord a les condicions de parcel·la 
mínimes establertes, es consideraran indivisibles, i així es farà constar 
obligatòriament en el Registre de la Propietat, d’acord amb allò prescrit en 
l’article 197.2 de la LU. 

6. Per a què una parcel·la tingui la condició de solar haurà de complir les 
condicions mínimes d’urbanització que estipula la Llei d’urbanisme (art. 29 LU i 
concordants). 

Art. 121 Alineacions 

1. Es defineix com alineació de vial, o de carrer, la línia que estableix al llarg del 
carrer els límits del sòl privat edificable. 
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2. S’entén per perímetre regulador de l’edificació la figura poligonal tancada que 
determina, en projecció horitzontal, la posició de l’edificació principal. Totes les 
seves plantes, inclosos els cossos volats; hauran d’estar dins aquesta figura 
poligonal. 

S’exceptuen d’aquesta norma: 

a) les escales exteriors construïdes sobre el terreny sense estructura. 

b) els elements volats fixes, no habitables ni ocupables, justificats per 
necessitats constructives o funcionals, que podran sobresortir del perímetre 
regulador un màxim d’un metre. 

3. La figura poligonal que defineix el perímetre regulador de l’edificació es fixa 
mitjançant línies paral·leles en front dels vials i als límits veïns. 

4. Les separacions a límits de parcel·la dels habitatges unifamiliars aïllats i de les 
construccions auxiliars, construïts amb anterioritat a l’aprovació inicial d’aquest 
Pla que disposin de llicència d’edificació seran considerades normatives. No 
obstant això, les obres d’ampliació, addició, i l’enderrocament i posterior 
edificació, s’hauran d’ajustar a les normes específiques d’aquest Pla. 

Art. 122 Espais lliures de parcel·la 

1. Els constitueixen els espais lliures d’edificació sistematitzats amb jardineria i 
arbrat, on s’admet l’ús d’aparcament. Es prohibeix expressament l’ús 
d’emmagatzematge de materials, maquinària, runes, etc. 

2. Aquests espais podran ser parcialment ocupats per construccions auxiliars, en 
els supòsits i condicions contemplats en aquestes normes urbanístiques. 

Art. 123 Plantes 

1. Planta baixa. Es defineix pel pla horitzontal que neix del punt més alt de la base 
de l’edificació, respecte del terreny natural, o respecte del nivell de la 
plataforma d’implantació en els casos de terrenys transformats, amb marge de 
variació per damunt o per davall de 1 metre. El marge de variació, amunt o avall, 
es farà sempre en relació al sentit del pendent, ascendent o descendent, 
respecte a la línia de màxima pendent del terreny (veure Figura 1). 

 
a) La posició de la planta baixa de l’edifici respecte del terreny transformat ha 

de complir simultàniament dues condicions: 

1ª. El nivell de planta baixa ha d’estar situada dintre de la franja de 1 
metre, respecte del terreny transformat en el punt més alt o de major 
cota de la base de l’edificació. 

2ª. El nivell de planta baixa no podrà estar situat a més de 3 metres 
comptats sota sostre, respecte del terreny transformat en el punt més 
baix o de menor cota de la base de l’edificació (veure Figura 2). 

D’aquesta manera l’elecció del nivell de la planta baixa no es pot fixar 
únicament respecte al punt de major cota, sinó que es veu condicionada 
pel desnivell relatiu dels terrenys en la base de l’edificació, de tal manera 
que en el cas de situar-la a la cota màxima de 1 metre per sobre del punt 
de major cota, el desnivell màxim que pot existir del terreny dins de l’àmbit 
de l’edificació és de 2 metres per tal que la planta inferior a ella no superi 
els 3 metres  d’altura en les cares que queden al descobert (exceptuant els 
casos d’edificacions que disposin la planta baixa de forma esglaonada). 

b) En el supòsits que degut a la naturalesa del terreny existent, la planta baixa 
estigui situada sobre dues plantes semisoterranis, tindrà la consideració de 
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tal la primera planta que tingui totes les façanes a l’exterior (veure Figura 
3).  

c) Quan l'edificació es disposi de manera esglaonada es consideren planta 
baixa tots aquells nivells que no tinguin una diferència de cop superior a 
dos metres, amb respecte del pla base definit com a planta baixa (veure 
Figura 4). 

2. Planta pis. És tota planta d’edificació situada pel damunt de la planta baixa.  

3. Planta semisoterrani. És la planta situada per dessota de la planta baixa, amb 
almenys una façana o part de façana que sobresurti del terreny transformat més 
de 1 metres, tingui o no obertures. 

4. Planta soterrani. La planta soterrani serà aquella que totes les seves façanes no 
sobresurtin més de 1 metre del terrenys transformat, exceptuant els accessos de 
vehicles. 

Art. 124 Ocupació 

1. Per a cada zona i subzona es fixen els percentatges màxims d’ocupació de la 
parcel·la. Aquesta ocupació es mesurarà per la projecció ortogonal sobre el pla 
horitzontal de totes les edificacions, inclosos els cossos volats. 

2. No comptabilitzaran a efectes d’ocupació les piscines, basses i dipòsits. 

Art. 125 Edificabilitat 

1. El coeficient d’edificabilitat neta, expressat en metres quadrats de sostre per 
metre quadrat de sòl, indica la relació existent entre la superfície de sostre 
edificable per l’edificació principal i la superfície de la parcel·la. En el còmput de 
l’edificabilitat neta es tindran en compte les superfícies de totes les plantes 
construïdes exceptuant les plantes soterranis. 
Els dobles espais interiors que disposin d’alçades superiors a 4,50 metres entre 
forjats, comptabilitzaran com dos sostres a efectes del coeficient d’edificabilitat 
neta. 

2. S’entén per nombre de plantes el nombre màxim de plantes autoritzades, 
incloent la planta baixa com a la planta primera edificable. 

3. Es defineix com altura màxima de l’edificació, la màxima altura que pot tenir 
l’edificació comptada des del paviment de la planta baixa, fins el punt 
d’arrencada de la coberta o cara superior de l’últim forjat. Aquesta altura es 
fixarà en metres i serà el resultat de multiplicar 3,50 pel nombre de plantes 
admès a la zona (veure Figures 1 i 2). 

a) En els casos en què per raó de la distribució de l’edificació, aquesta es 
desplegui esglaonadament, l’altura màxima la constituirà un pla horitzontal 
situat a l’altura màxima a partir del punt de fixació de la planta baixa, en 
cadascuna de les façanes de on arrenca una coberta (veure Figura 4). 

b) En els casos en que per raó de pendent del terreny es trobin plantes 
semisoterranis pel damunt del nivell de terres transformades, l’edificació 
no podrà sobrepassar en cap punt una altura en metres tal que resulti 
d’aplicar la fórmula 3,50+3,50n, sent “n” el nombre màxim de plantes 
autoritzades en cada zona en concret (veure Figura 2). 

c) En cas dels garatges que precisin d’una major altura a l’interior de les 
plantes semisoterranis, soterranis o baixes, el seu paviment s’haurà de 
construir deprimit en relació a la cota d’aplicació de l’altura reguladora, de 
tal manera que els paraments de façana no superin l’alçada màxima fixada 
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en el paràgraf anterior, a excepció únicament de la porta d’accés, que podrà 
tenir una altura màxima de 4,50 metres. 

4. Per damunt de l’altura màxima i el nombre de plantes, que han d’acomplir-se 
simultàniament i conjunta, solament es permetrà: 

a) La coberta definitiva de l’edifici, de pendent màxim del 30%, la qual no 
podrà arrencar a més de 0,40 metres del forjat. Els arrencaments de les 
esmentades cobertes seran línies horitzontals, paral·leles als paraments 
exteriors de dues façanes oposades del volum principal de l’edifici com a 
mínim, situades com a màxim a l’altura màxima i en els quals els vols no 
superin els dels ràfecs permesos. 

b) L’embolcall màxim de l’edificació vindrà donat pel volum definit per l’altura 
reguladora màxima i pel pendent de la coberta generada, com a mínim, per 
les directrius a dues aigües, dintre del qual s’hi ha de desenvolupar tota la 
construcció, no admetent-se mansardes o llucanes que sobresurtin per 
sobre d’aquest embolcall màxim, però sí s’admeten lucernaris o claraboies 
amb una separació màxima de 0,60 metres respecte els plans que 
defineixen els pendents de les cobertes. 

c) L’espai generat dins aquest embolcall podrà ésser aprofitable per dins en els 
edificis d’ús d’habitatge. En plantes que disposin d’escales per accedir, 
aquests espais computaran per l’edificabilitat tant si són accessibles com si 
no ho són, quan tinguin una altura lliure igual o superior a 1,90 metres. 
En els edificis plurifamiliars, quan aquests espais siguin habitables estaran 
vinculats a l’habitatge de la planta inferior, sense que es pugui constituir 
com una unitat registral independent. 
En edificis plurifamiliars, quan es destinin a usos complementaris de 
traster, s’hauran de vincular registralment a un dels habitatges del mateix 
edifici. 

d) En els casos de terrats o cobertes planes, s’admetran cambres d’aire i 
elements de cobertura amb una altura de 0,60 metres, i badalots d’escala 
amb una superfície màxima de 20 metres quadrats i una alçada de 3 
metres, els quals comptabilitzen a efectes d’edificabilitat neta. 

e) Baranes que constaran d’un element massís, amb una altura màxima de 
1,20 metres, que podrà complementar-se amb d’altres elements lleugers o 
traslluïts fins a una altura màxima de 1,80 metres. 

f) Elements tècnics de les instal·lacions. 

g) Elements de l’edificació de caràcter exclusiu, ornamental, semàntic, 
simbòlic i/o decoratiu. 
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Art. 126 Elements tècnics de les instal·lacions 

Són els constituïts pels filtres d’aire, dipòsits de reserva d’aigua, elements de 
refrigeració, conductes de ventilació i fums, antenes, elements d’estesa de roba, 
dipòsits de G.L.P., i altres, sempre que estiguin al servei dels habitatges. 

Tots aquests elements, en funció del seu dimensionament, seran integrats a la 
composició arquitectònica de l’edifici i s’inclouran en els documents del projecte, en 
el moment de sol·licitar la corresponent llicència d’obres. 

Art. 127 Construccions auxiliars en usos residencials 

1. Es consideren construccions auxiliars les edificacions o cossos d’edificació al 
servei dels edificis principals amb altura interior superior a 1,50 metres, amb 
destí a garatges particulars, trasters, magatzems, porxos, casetes de jardí, 
barbacoes, piscines, basses de reg, dipòsits de reserva d’aigües, dipòsits de gas o 
gasoil, escales exteriors amb estructura pròpia de suport, i casetes per a 
depuradores, bombones o altres instal·lacions. 

2. Aquests cossos d’edificació venen bàsicament definits pel seu ús, i per tant a 
partir de la seva concepció complementària a l’ús d’habitatge. Es podran 
disposar en volums aïllats, adossats al volum de l’edifici principal, o inclosos 
dins del propi volum de l’edifici principal però sempre en planta baixa, planta 
semisoterrani o planta soterrani, sempre i quan per la seva situació, accessos i 
vinculació a l’habitatge no puguin ser susceptibles de convertir-se en una peça 
d’ús principal pel sòl fet de dotar-los del mobiliari adequat. 

3. Només s’acceptarà com a excepció a allò indicat a l’anterior punt els garatges 
particulars d’habitatges unifamiliars aïllats quan s’hagin de situar en planta pis, 
per la especial configuració del terreny existent en casos en que les pendents 
màximes admissibles per a rampes no puguin assolir la cota de la planta baixa. 

4. El coeficient d’edificabilitat complementària, expressat en metres quadrats de 
sostre per metre quadrat de sòl, indica la relació existent entre la superfície de 
sostre edificable pels usos auxiliars descrits en aquest article i la superfície de la 
parcel·la.  

Amb caràcter general les superfícies amb usos auxiliars comptaran a efectes 
d’edificabilitat complementària quan el seu sostre es trobi a més de 1 metre pel 
damunt del nivell del terreny definitiu. 

En els casos que sigui necessari, es podrà utilitzar part del coeficient 
d’edificabilitat neta per poder augmentar la superfície de sostre de les 
construccions o parts de construccions amb usos auxiliars, però en cap cas al 
contrari. 

5. Les construccions soterrades o totalment encastades en el terreny, deuran 
separar-se un mínim d’un metre dels límits de la parcel·la, comptat a partir de la 
línia exterior dels seus paraments, exceptuant el cas de les piscines i les basses 
completament encastades en les quals el metre es comptarà a partir del límit de 
la superfície de l’aigua. 

La resta de construccions auxiliars deuran mantenir-se incloses en el perímetre 
regulador de l’edificació sense envair la reculada del carrer, a excepció de les 
escales exteriors, les construccions situades en substitució de terres i les 
marquesines i glorietes. 

Només podran construir-se a menor distància dels límits de la parcel·la quan 
així es convingui expressament mitjançant document de mutu acord entre veïns, 
però sempre sense envair la reculada del carrer. 
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6. No s'admet cap tipus d'edifici auxiliar de caràcter cobert ni garatge, prèviament a 
la construcció de l’edifici principal, a menys que estigui al servei de l’habitatge 
de la parcel·la contigua. 

7. Les piscines hauran de disposar de depuradora. 

8. En els casos en que el terreny transformat en la reculada de carrer es situï pel 
damunt de la cota de 2,50 metres respecte la rasant del mateix, les 
construccions auxiliars en substitució de terres, en especial els garatges, podran 
situar-se ocupant dita reculada. 

Aquestes construccions disposaran de coberta plana a mode de terrat. 

A aquest efecte els projectes de construcció que es trobin en aquest cas 
justificaran específicament el disseny de façana en relació a la pròpia tanca, als 
terrenys veïns i a les preexistències, evitant en la mesura possible mitgeres al 
descobert, que com a mínim hauran de complir les condicions estètiques 
determinades per aquest Pla. 

9. En els casos en que el terreny transformat en la reculada de carrer es situï per 
dessota de la cota de 2,50 metres respecte la rasant del mateix, les 
construccions auxiliars, podran situar-se ocupant dita reculada. 

Aquestes construccions disposaran de coberta plana a mode de terrat i en cap 
punt superaran la cota de la part massissa de la tanca. 

Art. 128 Adaptació topogràfica i moviments de terres 

1. L’edificació així com l’espai lliure circumdant s’adaptaran a la morfologia del 
terreny, respectant en la major mesura possible la seva configuració. En terrenys 
en pendent així com els casos en que sigui imprescindible l’anivellament del 
terreny mitjançant terrasses, aquestes es disposaran de forma que acompleixin 
les següents condicions: 

a. Només s’admetran reblerts de terres de préstec en els casos que 
justificadament s’hagi d’omplir un forat o depressió del terreny per formar 
les plataformes d’implantació de l’edifici, sempre que no es sobrepassi els 
nivells dels terrenys transformats veïns en els seus límits ni en relació a la 
rasant del carrer. 

b. En el cas de terrenys amb desnivell es podran disposar segons plataformes 
de pendent màxim 5%, que no tindran uns desnivells o salts de les unes 
respecte les altres superior a 3,50 metres. Malgrat tot es podran deixar 
zones on el terreny mantingui la seva configuració natural, encara que 
presenti pendents importants. 

c. Per la disposició d’aquestes plataformes es disposaran dels murs de 
contenció necessaris per a suportar-les, a excepció que es resolguin en 
talussos que no superin la relació 3-1  (base-altura). 

d. No s’admetran moviments de terres en els límits veïns respecte el terreny 
existent que superin els 1,5 m. per cada parcel·la, en la partió posterior de 
la finca; i de 0,75 metres per cada parcel·la en les laterals (entenent com a 
tals les que tenen un dels seus orígens a l’alineació oficial del carrer). 

En els casos d’excavació de terres, aquesta mesura s’haurà de complir com 
a mínim en una franja paral·lela als límits veïns d’1 metre; mentre que si es 
tracta d’un replè de terres, s’haurà de respectar en una franja de 3 metres 
d’ample paral·lela als límits veïns. 

Només podran superar-se aquestes cotes de reblert o excavació, o reduir-se 
l’amplada de la franja on s’han de complir, quan així es convingui 
expressament mitjançant document de mutu acord entre veïns. 
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2. En tots els límits de parcel·la que constitueixen separació amb situacions de sòl 
no urbanitzable, torrents, camins rurals, zones d’equipaments, zones verdes i en 
general espais lliures; en els reblerts i excavacions de terres, la construcció de 
murs i els tancaments posteriors o laterals de la parcel·la, es podran superar les 
alçades indicades, justificant la seva integració en el lloc i en relació a les 
preexistències veïnes. 

3. En relació als moviments de terres i murs de contenció a efectuar a les franges 
posteriors o laterals de parcel·la, confrontades amb cursos d’aigua, serà 
preceptiu aportar amb la sol·licitud de la llicència l’autorització de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 

4. En els moviments de terres necessaris per la formació de les rampes d’accés de 
vehicles, es podran superar les cotes màximes d’excavacions i reblerts en els 
límits veïns, fins a un màxim de 3 metres, sempre que es construeixi el 
corresponent mur de contenció de terres. 

5. Quan les plataformes tinguin desnivells superiors a 1,50 metres entre elles, el 
projecte que es presenti haurà de proposar els murs de contenció necessaris per 
a suportar les terres, a excepció que es resolguin en talussos que no superin la 
relació 3-1  (base-altura). 

6. Tota excavació confrontada a una tanca veïna haurà de disposar del mur de 
contenció necessari per garantir l’estabilitat de la tanca i les terres veïnes. 

7. En tots els desnivells del terreny superiors a 60 cm. es disposaran elements per 
evitar possibles caigudes a diferent nivell. 

8. En els projectes que es presentin s’haurà de presentar un plànol topogràfic 
actualitzat, a escala mínima 1:200, amb un estudi detallat de l’organització de 
l’espai lliure circumdant, indicant nivells topogràfics i situació de les 
plataformes i dels murs de contenció, justificant l’adaptació del projecte als 
criteris expressats en aquest article. En cas de parcel·les amb pendents inferiors 
al 5% només serà necessari adjuntar referència topogràfica en punts rellevants 
de la parcel·la, així com de les rasants del carrer o carrers que enfronti. 

Art. 129 Tanques 

1. Les tanques als límits de parcel·la no podran tenir més de dos metres respecte el 
terreny transformat més alt de les dues parcel·les o vial a les quals serveix de 
separació. Podran construir-se, com a màxim fins a 1 metre amb material 
massís i la resta amb material lleuger o traslluït. 

En cas que el límit corresponent faci pendent, en cap punt la part massissa de la 
tanca podrà tenir més de 1,50 m. d’altura i la totalitat de la mateixa no podrà 
superar els 2,50 m., havent-se de, en cas de succeir això, subdividir la tanca en 
tants trams com sigui necessari per evitar que passi. 

2. S’admeten marquesines i glorietes amb front al vial en la construcció d’elements 
de protecció o ornamentació de les portes d’accés. 

La suma de totes les marquesines no sobrepassarà la longitud d’un 40% del total 
de façana i com a màxim hauran d’incloure’s dins un volum màxim de 6 metres 
d’ample, 3 metres de fons, des de la línia oficial de carrer, i 3,50 metres d’altura, 
amb una volada dels ràfecs no superior a 60 cm. de l’alineació oficial de carrer. 

3. En totes les tanques de la parcel·la que constitueixen separació amb situacions 
de sòl no urbanitzable, torrents, camins rurals, zones d’equipaments, zones 
verdes i en general espais lliures, no es podrà obrir cap accés. 

4. En relació a les tanques posteriors o laterals de parcel·la, confrontades amb 
cursos d’aigua, serà preceptiu aportar amb la sol·licitud de la llicència 
l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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5. El dibuix detallat de la tanca haurà de figurar com un document més en el 
projecte que es presenti per a sol·licitar llicència. Així mateix, per a un millor 
enteniment de les propostes, els projectes corresponents tindran en compte la 
situació de l’edificació i adaptació topogràfica de les parcel·les veïnes. 

 

 

 

Art. 130 Condicions estètiques de les construccions 

1. Les edificacions hauran de tenir els tractaments de façana totalment acabats, i 
s’arrebossaran i pintaran com a mínim en els casos de l’obra de fàbrica o el 
formigó per revestir.  

2. No s’admeten construccions palafítiques -sobre pilars-; totes les plantes hauran 
de tancar-se amb elements fixes i permanents en, almenys, el 50% de la seva 
superfície en planta. 

3. Les tanques al carrer, així com les confrontades amb situacions de camins 
rurals, zones d’equipaments, zones verdes i en general espais lliures; hauran de 
tenir els paraments amb els tractaments superficials totalment acabats o estaran 
com a mínim arrebossats en els cassos de l’obra de fàbrica o el formigó per 
revestir, i hauran d’estar rematades. 

4. S’admeten els materials de coberta sintètics que imiten teules, pissarres, etc. a 
les construccions auxiliars. 

5. No són admesos els següents elements com a construccions definitives: 
a) les casetes metàl·liques, excepte aquelles indicades com a obres exemptes 

de llicència. 
b) les barraques i les construccions d’estètica deficient, fetes amb medis 

precaris i materials de rebuig com plaques de fibrociment, xapa metàl·lica, 
plaques de plàstic,. 

c) els elements provisionals com tendes de càmping, rulots, mòbil-homes, 
galliners i similars, caixes de camió, embarcacions, etc. 

d) estructures metàl·liques, d’obra de fàbrica, o de formigó armat provinents 
d’enderrocs parcials. 

 

 

Secció quarta. Paràmetres de l’ordenació segons volumetria específica 

Art. 131 Parcel·la 

La parcel.la constitueix el resultat d’individualitzar l’edificació resultant del procés de 
distribució de l’edificabilitat dins la zona. Assegura la unitat d’edificació i 
reparcel.lació. 

Art. 132 Alineacions 

1. Es defineix com alineació de vial  la línia que estableix al llarg del carrer els 
límits de la unitat de zona. 
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2. S’entén per perímetre regulador de l’edificació la figura poligonal tancada que 
determina, en projecció horitzontal, la posició de l’edificació. Totes les plantes 
amb els seus cossos volats hauran d’estar dins d’aquesta figura poligonal, llevat 
de la planta soterrani. 

3. Constitueix l’espai d’ús privat mancomunat aquell sòl, dins la unitat de zona, 
amb destí a aparcament, espais lliures i edificacions complementàries que no 
ocupin més d’un 20% del mateix i es despleguin en planta baixa. Dins d’aquests 
espais s’inclouen els vials necessaris per accedir a tots els habitatges. 

4. Constitueixen l’espai d’ús privat la resta de sòl que forma part la unitat de zona. 
En ell s’aixecaran els edificis privats, així com es disposaran els espais lliures de 
tipus privat. 

Art. 133 Plantes 

1. Planta baixa. Constitueix la primera planta habitable. El punt de referència es 
prendrà a partir del centre geomètric de cada unitat d’edificació amb respecte a 
la plataforma d’implantació de l’edifici, admetent-se un marge de variació de 1 
metre per damunt o per davall de l’esmentat punt de referència. El planejament 
derivat podrà fixar aquest punt de referència en relació al terreny definitiu de les 
plataformes on se situarà l’edificació. 

2. La planta soterrani és la planta situada per dessota de la planta baixa, tingui o no 
obertures a l’exterior. L’altura lliure mínima de la planta soterrani serà de 2,40 
metres, i no és permès l’ús d’habitatge, ni la disposició de peces habitables. En 
el cas que, per desnivells del terreny la planta soterrani quedi amb altura lliure 
mínima de 2 metres respecte del carrer, a l’espai d’ús col.lectiu o a l’espai privat 
no edificat i amb una amplada mínima de la meitat de la façana de la unitat de 
construcció, s’admetran d’altres usos complementaris al de residència, els quals 
absorbiran el coeficient zonal complementari. 

La planta soterrani podrà ocupar espai per fora de la projecció ortogonal de 
l’edificació principal en la disposició i superfície que en cada zona 
s’especifiquen. 

3. S’entén per planta pis tota planta d’edificació situada pel damunt de la planta 
baixa. 

4. L’altura lliure mínima de les plantes habitables serà de 2,60 metres. 

Art. 134 Edificabilitat 

1. El coeficient d’edificabilitat zonal, expressat en metres quadrats de sostre per 
metre quadrat de sòl, indica la relació existent entre la superfície de sostre 
edificable i la superfície de la zona. Aquest índex assenyala el màxim nivell 
d’intensitat dels usos globals admesos a la zona. En el còmput de l’edificabilitat 
es tindran en compte les superfícies de totes les plantes llevat de la soterrani. 

2. El coeficient d’edificabilitat neta, expressat en metres quadrats de sostre per 
metre quadrat de sòl, indica la relació existent entre la superfície de sostre 
edificable i l’espai d’ús privat. Aquest índex substitueix el coeficient 
d’edificabilitat zonal, en els casos en què la zona no estigui afectada a espais 
d’ús col.lectiu i no sobrepassi l’àmbit físic de l’illa. 

3. El coeficient zonal complementari indica el sostre edificable que, per usos 
complementaris al propi residencial, és admès, sempre i quan no es doni en 
planta pis i que en el cas de la planta soterrani sigui accessible directament des 
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de l’exterior. Aquest índex s’expressa en metres quadrats de sostre per metre 
quadrat de sòl i és referit sempre a la zona. 

4. El percentatge màxim d’ocupació estableix la relació entre la projecció ortogonal 
sobre un pla horitzontal de tot el volum de l’edificació, incloent-hi els cossos 
volats, i l’espai d’ús privat. Aquest percentatge s’entén màxim per a la planta 
baixa, podent-se establir mesures més restrictives per a les plantes pis. 

5. S’entén per nombre de plantes el nombre màxim de plantes autoritzat a partir 
de la planta baixa, aquesta inclosa, que es poden edificar. En cap cas aquesta 
serà superior a planta baixa més tres plantes pis. 

6. Es defineix com altura màxima d’edificació, la màxima altura mesurada 
verticalment, que pot tenir l’edificació, comptada des del paviment de la planta 
baixa fins el punt d’arrencada de la coberta. Aquesta altura, quan es tracti 
d’edificis amb ús residencial, es fixarà a partir del nombre de plantes admès: 

 

 

 Mínim  Màxim 

    

PB (hbtge) 

PB (locals) 

PB + 1PP 

PB + 2PP 

PB + 3PP 

 3.00 m 

3.80 m 

6.80 m 

9.80 m 

12.80 m 

   4.50 m 

  4.50 m 

  7.50 m 

10.50 m 

13.50 m 

 

7. Pel damunt de l’altura màxima i el nombre de plantes, que deuen complir-se 
conjuntament i simultània, només serà permès: 

a) La coberta definitiva de l’edifici de pendent màxim 30%, la qual no podrà 
arrencar a més de 0,60 metres del forjat. L’espai generat dins aquest 
embolcall podrà ésser habitable en els casos d’habitatges unifamiliars. 

En els edificis plurifamiliars, quan aquests espais siguin habitables estaran 
vinculats a l’habitatge de la planta inferior, sense que es pugui constituir 
com una unitat registral independent. 

En edificis plurifamiliars, quan es destinin a usos complementaris de traster, 
s’hauran de vincular registralment a un dels habitatges del mateix edifici. 

b) Cambres d’aire i d’altres elements de cobertura en els casos de terrats o 
cobertes planes, amb una altura màxima de 0,60 metres. 

c) Baranes amb una altura màxima de 0,90 metres. 
d) Elements tècnics de les instal·lacions. 
e) Remats de l’edificació de caràcter exclusiu, ornamental, semàntic, simbòlic 

o decoratiu. 

Art. 135 Elements tècnics de les instal·lacions 

1. Es defineixen sota el terme elements tècnics de les instal.lacions els següents 
conceptes: filtres d’aire, dipòsit de reserva d’aigua, elements de refrigeració, 
conductes de ventilació o de fums, antenes de telecomunicació, ràdio i televisió, 
maquinària d’ascensor o el recorregut extra del mateix, cossos d’escala al terrat 
o coberta i elements d’estesa de roba. 
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2. El volum de tots aquests elements, dimensionats en funcio de les exigències 
tècniques de cada un, es preveurà mitjançant una composició arquitectònica 
conjunta amb tot l’edifici, en el moment de sol.licitar la corresponent llicència 
municipal d’edificació.  

Art. 136 Adaptació topogràfica i moviments de terres 

1. L’edificació, així com els espais lliures, col·lectius o privats, s’adaptaran a la 
morfologia del terreny, respectant en la major mesura possible la seva 
configuració. A tal fi, els volums edificats, així com els espais lliures es 
disposaran formant plataformes, en les quals el centre geomètric de l’edificació 
de la planta baixa, o de l’explanació a l’espai lliure, coincideix amb el punt de 
cota natural del terreny, amb una variació màxima de 0,80 metres amunt o avall, 
de l'esmentada cota. Aquestes plataformes tindran un pendent màxim de 5% i 
no tindran desnivells superiors a 2,50 metres entre dues consecutives. La 
disposició d’aquestes plataformes es farà compensar, en la mesura possible, el 
volum de desmunt i terraplenat. 

2. En les zones industrials, quan la cota definitiva de la plataforma si situï a una 
distància  de més-menys 4,50 metres respecte de la rasant del carrer, serà 
possible el reblert o buidat de terres, sempre que es garanteixi la construcció del 
mur de contenció de terres corresponent.  

3. Serà obligatòria la presentació, en tots els projectes, del plànol topogràfic 
actualitzat, al costat d’un estudi detallat dels moviments de terres dut a terme, 
una memòria justificativa de la solució adoptada en relació a les condicions 
anteriors, així com l’adaptació al terreny i el compliment de tots els requisits 
exigits. 

Art. 137 Arbrat 

La preservació de l’arbrat és un factor que el planejament considera com a objectiu. 
Com a norma de caràcter general es respectaran, en la mesura del possible, les 
actuals condicions de les espècies arbòries existents. Solament serà admesa la tala 
d’arbres situats a l’emplaçament de l’edificació, i en petita proporció a l’espai lliure 
privat. En els espais d’ús col·lectiu la tala d’arbres anirà vinculada a la urbanització 
prevista, assenyalant les que han de desaparèixer i indicant les que es mantenen i les 
que es reposen, indicant tipus, en funció de l’ordenació projectada. 

A les zones on l’arbrat constitueixi l’element  definidor, mai l’edificació podrà 
superar l’alçada d’aquest arbrat, encara que això representi no esgotar l’edificabilitat 
autoritzada. Això no implica augment en els índexs establerts a cada zona. En els 
projectes que es presentin haurà de figurar obligatòriament l’arbrat existent, definint 
tipus i disposició. Així com els elements que es talen i les mesures de protecció, 
durant les obres i després, d'espècies que es mantenen i les que es substitueixen. 

Aquest aspecte serà vinculat i l’ajuntament podrà obligar el seu compliment, d’acord 
amb les disposicions del projecte aprovat. 

Art. 138 Paràmetres urbanístics de les zones industrials 

En les zones industrials on la tipologia edificatòria es defineixi com a volumetria 
específica s’aplicaran amb caràcter preferent els paràmetres urbanístics propis de 
cada zona definits en llurs normes específiques i, subsidiàriament, els paràmetres 
urbanístics generals per a la tipologia de volumetria específica definits anteriorment.   

 



POUM de Lliçà d’Amunt  Gener 2014 
Document per aprovació definitiva 

 

83 

 



POUM de Lliçà d’Amunt  Gener 2014 
Document per aprovació definitiva 

 

84 

 

Títol V. REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ 

 

Capítol 1. Disposicions generals 

 

Art. 139 Definició i delimitació 

1. El Pla d’ordenació urbanística municipal classifica com a sòl urbà els terrenys 
que, havent estat sotmesos al procés d’integració en el teixit urbà, compten 
amb tots els serveis urbanístics bàsics, o bé són compresos en àrees 
consolidades per a l’edificació, almenys en dues terceres parts de llur 
superfície edificable. 

2. En el supòsit de sòls que hagin adquirit la condició d’urbans per execució del 
planejament urbanístic o que estiguin inclosos en un polígon d’actuació o 
sector de millora urbana, la classificació com a sòl urbà no deslliura els 
propietaris afectats del compliment de les obligacions derivades del 
planejament urbanístic o dels compromisos de conservació adquirits.  

3. Aquest Pla delimita el sòl urbà, consolidat i no consolidat, en el plànol O2 
(“Classificació del sòl”), a escala 1:10.000. En la sèrie de plànols O4 
(“Qualificació de sòl urbà i urbanitzable”), a escala 1:10.000, es delimiten les 
corresponents zones i subzones del sòl urbà i es determinen les alineacions i 
les rasants.  

Art. 140 Drets i deures del propietaris en sòl urbà consolidat 

1. El sòl urbà consolidat pot ésser edificat d’acord amb les determinacions 
d’aquest Pla, mitjançant l’atorgament de la llicència d’edificació corresponent, 
si assoleix la condició de solar.  

2. Els propietaris tenen dret a executar les obres d’urbanització necessàries 
perquè els terrenys assoleixin la condició de solar. Les obres d’urbanització i 
edificació poden ser simultànies, si prèviament es presta la garantia i 
s’executen els elements d’urbanització que determini l’ajuntament. 

3. Els propietaris de sòl urbà consolidat han d’acabar o completar a llur càrrec la 
urbanització necessària perquè els terrenys assoleixin la condició de solar, sota 
el principi de repartiment equitatiu de càrregues i beneficis urbanístics, i han 
d’edificar els solars resultants en els terminis fixats per aquest Pla d’ordenació 
urbanística municipal o el Programa d’actuació urbanística municipal. 

4. Els propietaris de sòl urbà consolidat no inclòs en àmbits d’actuació 
urbanística estan obligats a cedir gratuïtament a l’ajuntament, de manera 
prèvia a l’edificació, els terrenys destinats a ampliar vials. 

Art. 141 Drets i deures del propietaris en sòl urbà no consolidat 

1. L’àmbit d’actuació en sòl urbà no consolidat és el del Polígon d’actuació 
urbanística o el sector del Pla de millora urbana, que pot ser físicament 
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discontinu. La definició de l’àmbit d’actuació comporta els següents drets i 
deures (art 44 LU):  

a) Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del 
planejament urbanístic.  

b) Cedir a l’ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel 
planejament urbanístic pels sistemes urbanístics locals inclòs en l’àmbit de 
d’actuació.  

c) Cedir i executar, si així es determina pel planejament urbanístic, els 
sistemes urbanístics generals que el Pla inclou en el polígon d’actuació 
urbanística o el sector del pla de millora urbana. 

d) Costejar i, si s’escau, executar la urbanització, sens perjudici dels drets que 
corresponguin, en relació a les despeses d’instal·lació de les xarxes amb 
càrrec a les empreses subministradores.  

e) Edificar els solars en els terminis establerts en el planejament urbanístic.  

f) Executar en els terminis establerts la construcció de l’habitatge protegit que 
els correspongui. 

g) Conservar les obres d’urbanització, agrupades legalment com a junta de 
conservació.  

h) Els propietaris del sòl urbà no consolidat han de cedir a l’ajuntament, 
gratuïtament, el sòl corresponent al 10% de l'aprofitament urbanístic de 
l’àmbit d’actuació inclòs en sectors de millora urbana o en polígons 
d’actuació urbanística que tinguin per objecte alguna de les finalitats a què 
fa referència l’article 70.2.a LU. 

i) En els sectors amb ús residencial o mixt es reservarà, com a mínim, el sòl 
corresponent al 30% del sostre residencial de nova implantació per a la 
construcció d’habitatge amb protecció oficial, d’acord amb l’art. 57.3 LU, 
dels quals un mínim del 20% per habitatge amb protecció oficial de règim 
general i/o especial) i la resta per habitatge de preu concertat. 

2. Els propietaris de sòl urbà no consolidat no inclòs en àmbits d’actuació 
urbanística s’ajustaran a les condicions de cessió i urbanització establertes per la 
legislació vigent (art. 44.2 LU):  

a) Cedir gratuïtament a l’ajuntament, de manera prèvia a l’edificació, els 
terrenys destinats a carrers o qualsevol tipus de via del sistema de 
comunicació, que siguin necessaris perquè aquest sòl adquireixi la condició 
de solar. 

b) Cedir gratuïtament els terrenys destinats a l’ampliació de vials. 

c) Acabar o completar a llur càrrec la urbanització necessària perquè els 
terrenys assoleixin la condició de solar, així com l'edificació d’aquests en els 
terminis previstos per aquest Pla o pel Programa d’actuació urbanística 
municipal.  

Art. 142 Zones en sòl urbà 

1. Es defineixen diferents zones i subzones de sòl urbà, que corresponen a 
regulacions específiques dels teixits urbans, diferents intensitats d’edificació i 
diferents usos principals i compatibles.  

2. Es defineixen les següents zones i subzones en sòl urbà: 
Zona 1. Casc antic 

1a. Modalitat a 
1b. Modalitat b 
1c. Modalitat c 
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1d. Modalitat d 
Zona 2. Suburbana 

2a. Modalitat a 
2b. Modalitat b 

Zona 3. Ciutat jardí 
3a. Modalitat a 
3b. Modalitat b 
3c. Modalitat c 
3c*. Modalitat c* 
3c**. Modalitat c** 
3d. Modalitat d 

Zona 4. Residencial oberta 
4a. Modalitat a 
4b. Modalitat b 

 Zona 5. Ordenació específica 
Zona 6. Nucli urbà 

6a. Nucli urbà de can Marlès 
6b. Nucli urbà de can Ribell 
6c. Nucli urbà del raval d’en Xicota 

Zona 7. Edificació mixta residencial-comercial 
Zona 8. Ordenació especial 
Zona 9. Equipament privat 

9a. Equipament privat: zones esportives 
9b. Equipament privat: altres usos 
9b/1. Equipament privat: residència gent gran 

Zona 10. Verd privat 
Zona 11. Activitat terciària-comercial 

11a. Activitat terciària-comercial: agrupada 
11b. Activitat terciària-comercial: aïllada 
11c. Activitat terciària-comercial: compartida 

Zona 12. Industria 
12a. Indústria agrupada 
12b. Indústria amb nau compartida 
12c. Indústria aïllada 
12d. Indústria gran format 
 

3. Aquestes mateixes claus s’apliquen també al sòl urbanitzable a efectes de la 
regulació zonal general, que ha de concretar-se en el pla parcial. 

Art. 143 Aplicació dels preceptes d’aquest capítol 

1. El sòl urbà es regula per les determinacions generals i específiques que 
s’estableixen en aquestes normes urbanístiques, per les determinacions que 
estableixi el planejament derivat que desenvolupi cada sector i per les 
ordenances municipals de regulació de l’edificació i usos detallats. 

2. Quan no s’assenyali la obligatorietat de prèvia aprovació de planejament derivat 
per un sector, s’entendrà que els preceptes d’aquestes normes s’apliquen 
directament. 

3. Els preceptes d’aquest capítol s’aplicaran subsidiàriament al sòl urbanitzable que 
s’incorpori al procés urbà, en tot allò que no sigui objecte d’una reglamentació 
diferent, derivada de la que continguin els plans parcials urbanístics.  

 

Art. 144 Edificacions existents i rehabilitació 
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Les edificacions existents que no s’ajustin a les condicions establertes en aquestes 
normes urbanístiques, i que no es trobin en situació de fora d’ordenació, es 
consideraran amb volum o ús disconforme. En elles es podran autoritzar totes les 
obres de consolidació i rehabilitació, i els canvis d’ús, sempre que es tracti dels usos 
admesos en la zona, d’acord amb el que s’estableix a la LU i al RLU. Els usos 
preexistents podran mantenir-se sempre que no esdevinguin incompatibles amb els 
determinats per a cada zona.  

Art. 145 Regulació de la densitat residencial  

1. Objecte  

La present regulació de la densitat residencial s’aplicarà als diferents àmbits de 
planejament derivat o de gestió, així com directament a les llicències d’obres 
per a edificacions que incorporin usos residencials. 

2. Regulació general del nombre d’habitatges 

Per aquells àmbits no inclosos en polígons d’actuació o en zones o subzones 
amb regulació pròpia de la densitat d’habitatges es fixen, amb caràcter 
subsidiari, les següents normes: 

a) Casc antic (clau 1) 

El nombre màxim d'habitatges que es podran construir en una parcel·la no 
serà superior al que resulti, per excés, de dividir la superfície total 
construïda de l'edifici pel mòdul de 100 m2. A aquests efectes s'entén per 
superfície construïda de l'edifici la compresa entre els tancaments 
exteriors. Els balcons es computaran al 50% de la seva superfície i queden 
exclosos els celoberts i patis de llum, així com els soterranis.  

b) Àmbits residencials plurifamiliars (claus 2, 4 i 5) 

S’admet una densitat màxima d'un habitatge per cada 100 m2 de sostre 
construït, aplicable a edificis de nova construcció, a les obres de 
remodelació o rehabilitació integral i a les ampliacions de més del 25% del 
sostre existent. 

c) Àmbits residencials unifamiliars, agrupats o aïllats (claus 3 i 6) 

S’admet un habitatge per parcel·la, segons les zones, i sens perjudici de la 
regulació específica dels conjunts o les indicacions específiques per a un 
àmbit de planejament derivat o polígon d’actuació, que prevalen. Els 
habitatges unifamiliars aïllats compliran el programa funcional mínim per a 
4 persones.  

Art. 146 Condicions complementàries de l’edificació 

1. Condicions complementàries. 

Al marge de les normes reguladores pròpies de la zona i les particulars de cada 
subzona, s’estableixen determinades condicions complementàries de 
construcció i composició, quins criteris bàsics per a la seva aplicació pràctica 
són els que s’exposen a continuació. 

2. Subcodis. 

Als efectes de la present regulació complementària, es defineixen els següents 
subcodis: 

a) Subcodi 1 Equipament comercial optatiu. 
b) Subcodi 2 Restauració optatiu 
c) Subcodi 3 Àrees de perillositat geològica. 
d) Subcodi 4 Àrees de replè de terres i runes. 
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3. Caràcter normatiu. 

Aquestes condicions específiques no modifiquen la regulació general, sinó que 
la complementen. La seva  delimitació es realitza en els plànols d’ordenació de 
detall, escala 1:2.000. La assignació conjunta de diferents subcodis en una 
parcel·la o sector implica indica l’obligatorietat d’atendre a tots ells 
simultàniament. Tots els subcodis tenen caràcter normatiu i seran d’aplicació 
directa. 

4. Equip comercial opcional (subcodi 1).  

Aquesta situació es presenta en eixos o punts on avui es desenvolupen en 
caràcter de centre o eix representatiu, amb un cert grau de serveis, adaptats a 
l’edificació resultant de les actuals ordenances. Aquest cas és més una ampliació 
dels usos permesos, que no una qüestió volumètrica. En tot cas, el grau 
d’assentament, relativament alt, impedeix una actuació més enèrgica, però la 
factibilitat d’aparició de noves activitats de tipus col·lectiu, així com la 
possibilitat de conversió de diversos edificis, fa que l’opció sigui vàlida i es pugui 
aprofundir l’estudi d’un (o uns) tipus edificatori (s) que permeti la dualitat 
d’usos prevista per l’opció futura de canvi que es pretén. La concreció de 
l’ordenació volumètrica en cas d’implantar un ús d’equipament comercial 
requereix  la tramitació d’un pla especial. 

5. Àrees de restauració optativa (subcodi 2).  

Es fixa la localització precisa i clara dels usos de restauració. Mitjançant el 
planejament derivat podrà fer-se més restrictiva aquesta precisió. L'ús de 
restauració inclou les activitats establertes segons la legislació vigent, i 
concretament els bars, bars-restaurants i els restaurants. 

6. Àrees de perillositat geològica a la part alta del torrent de can Quaresma 
(subcodi 3). 

a) En determinades zones de Ciutat Jardí (clau 3), es delimiten unes àrees de 
perillositat geològica que comprenen diferents superfícies de sòl urbà en les 
quals s'han produït moviments de terreny i altres veïns que són 
geològicament inestables i que, per tant, exigeixen l'adopció de 
determinades mesures per a l'estabilització del sòl. 

b) En aquestes àrees són d'aplicació les normes urbanístiques previstes per a la 
zona en la que estan qualificades i, a més a més, les que es preveuen tot 
seguit. 

c) En funció del grau de perillositat dels terrenys es delimiten dues àrees: 

- àrees amb perillositat alta (subcodi 3/I) 
- àrees amb perillositat (subcodi 3/II) 

 Àrees amb perillositat alta (subcodi 3/I). 

S'ha delimitat una única àrea localitzada al vessant on s'han produït els 
lliscaments de massa, on es reconeixen fenòmens actius actuals i on, si es 
donen unes condicions adverses, és probable que s'originin moviments de 
massa o que se'n reactivin els anteriors. Aquesta àrea inclou la vessant al 
Sud del carrer Josep Carner, a la part posterior de les parcel·les 856, 857, 
858, 859, 860, 861 i 862. 

 Àrees amb perillositat (subcodi 3/II). 

Corresponen a àrees localitzades als vessants del torrent de can Quaresma, 
al voltant de l'àrea de perillositat alta del carrer de Josep Carner i a alguns 
àmbits de la part posterior de les parcel·les del carrer de les Tres Feixes. 

 

 

d) Condicions d'edificació. 
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Per a la realització de qualsevol tipus d'obra o intervenció en aquestes àrees 
de perillositat geològica, serà necessària la formulació d'un projecte de 
consolidació, annex al projecte d'obres, al qual s'incorpori: 

 Un informe geològic-geotècnic sobre els problemes d'estabilitat i 
capacitat portant del sòl i la seva idoneïtat per garantir la seva 
estabilització i la de l'edificació, signat per tècnic competent. 

 La solució tècnica de consolidació i conformació del sòl, signat 
per tècnic competent, on es determini la viabilitat i repercussions 
de les obres i actuacions a realitzar, i es prevegin les mesures 
correctores suficients i necessàries a adoptar, al seu cas, per tal 
d'evitar el risc de nous moviments en els terrenys, així com per a 
protegir els edificis i les estructures tant existents com 
projectades. 

En tot cas, l'esmentat projecte haurà de preveure la recollida i conducció de 
les aigües pluvials i d'escorrentia, allunyant-les dels talussos o sectors 
adjacents, conduint-les controladament per a evitar la seva acumulació i/o 
entollament als sectors plans situats immediatament sobre del talús. 

En aquestes àrees de perillositat queda expressament prohibit: 

 Realitzar tota classe de regs (horts, jardins...) als sectors situats 
aigües amunt dels talussos on s'han produït moviments de massa, 
on no s'hagi previst un sistema de drenatge i conducció de les 
aigües del subsòl. 

 Efectuar l'abocament de cap mena de material als talussos, a no 
ser que prèviament s'hagi redactat un projecte que pugui ser 
aprovat per l'Ajuntament, en el que es valorin els impactes 
negatius que puguin representar l'abocament i es prevegin, en el 
seu cas, les mesures correctores necessàries. 

 Crear nous terraplens amb talussos superiors a 30°. Per a la 
realització de talussos inferiors a 30° serà necessària la formació i 
aprovació d'un projecte que contempli el tipus de materials a 
emprar, la compactació i el drenatge, tant de les aigües 
superficials com subterrànies. 

7. Àrees de replè de terres i runes (subcodi 4). 

a) En determinades zones de Ciutat Jardí (clau 3), es delimiten unes àrees que 
han estat reblertes amb terres i runes, i que, per tant, per edificar exigeixen 
l’adopció de determinades mesures per a fonamentar els edificis. 

b) A  aquestes àrees els són d’aplicació les normes urbanístiques previstes per 
a la zona en la que estan qualificades, i a més a més les que es preveuen tot 
seguit. 

c) Condicions  d’edificació: 

 Estudi geotècnic del terreny que expliciti la profunditat de les 
capes portants i la seva  idoneïtat per garantir l’estabilitat i 
seguretat de les construccions, signat pel tècnic competent. 

 Justificació de la solució tècnica adoptada en respecte el tipus de 
fonamentació projectada, en funció del tipus de sòl i de la 
profunditat de les capes portants, on es prevegin les mesures a 
adoptar per l’estabilitat i seguretat dels edificis, signat per 
l’arquitecte redactor del projecte. 
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Capítol 2. Regulació detallada de les zones 

 

Secció primera. Zona 1: Casc antic 

 

Art. 147 Definició i subzones 

Compren les àrees d’edificació més antiga, que inclouen el casc antic i les seves 
primeres extensions, així com les masies i cases aïllades històriques, amb les seves 
edificacions complementàries, jardins i espais oberts associats. 

Es distingeixen les següents subzones: 

Subzona 1a 

Subzona 1b  

Subzona 1c 

Subzona 1d 

Art. 148 Disposicions transitòries a totes les subzones. 

1. En relació al Pla especial de reforma interior (PERI) del nucli històric aprovat per 
la Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió de 22 de març de 2000, i per 
raó de la seva major concreció, prevaldran les alineacions i rasants, així com les 
plantes i seccions de la definició volumètrica indicades en el PERI, en tot allò 
que no contradiguin les determinacions d’aquest Pla. 

2. Les edificacions o instal·lacions que estan en fora d'ordenació no podran ser 
objecte d'obres de consolidació o d'augment de volum, canvi d'ús o augment del 
nombre d'habitatges, llevat de les reparacions que exigeixin la salubritat pública, 
la seguretat de les persones o la bona conservació, com també les destinades a 
facilitar l’accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques, d’acord 
amb la legislació vigent. 

3. Queden incloses en un àmbit de suspensió de llicències les finques situades en 
els polígons d’actuació urbanística (PAU) previstos en aquest Pla, en tant no 
s’assoleixin els objectius assenyalats en el planejament en aquests àmbits. 

4. Les edificacions i instal·lacions existents que estan en situació de volum 
disconforme, podran ser objecte d'obres de consolidació, rehabilitació i canvi 
d’ús, d’acord amb les condicions del nou planejament (art. 108 LU).  

5. En el cas de que en una parcel·la existeixin elements construïts fora d'ordenació 
per la reforma o eixamplament de vials, l'Ajuntament pot exigir la supressió del 
mateixos, dintre de la  concessió de la llicència. 

Art. 149 Condicions estètiques a totes les subzones. 

1. Les cobertes seran de teula aràbiga, i no s’admeten volums construïts per sobre 
dels plànols inclinats que delimiten les mateixes. Els elements tècnics i 
d'instal·lacions es situaran dins, sempre que sigui possible, dintre del volum 
definit per les cobertes inclinades. Les xemeneies i respiradors metàl·lics que 
sobresurtin del volum de les cobertes seran pintats o d'obra "remolinada" i 
pintada. 
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2. Els ràfecs de les cobertes podran sobresortir un màxim de 45 cm. del perímetre 
regulador de l'edificació. Els ràfecs tindran un gruix màxim de 15 cm. 

3. Les façanes exteriors i interiors seran estucades, llises, esgrafiades o 
arrebossades i pintades amb colors dintre de l’extensa gamma dels ocres. 
L'acabament exterior es tractarà de forma homogènia per a tota la façana i 
sempre que estiguin degudament justificat en el projecte, es podrà aplacar amb 
pedra tota la façana o introduir elements decoratius de totxo manual o peces 
ceràmiques. 

4. Les parets mitgeres que quedin vistes hauran de tractar-se com a façanes 
principals. No es permeten paredons pluvials d'obra vista, fibrociment o 
materials aïllants vistos. 

5. Els canalons i baixants podran quedar ocults o penjats. En cas que siguin vistos 
seran de ceràmica sense envidrar, de planxa metàl·lica pintada o de zinc. Es 
prohibeixen expressament els de PVC. Els baixants es conduiran sempre a la 
xarxa de clavegueram. 

6. La nova construcció i les ampliacions d’edificis s’hauran de construir amb 
materials i formes tradicionals, amb pendents de coberta a dues o quadre 
aigües, amb les obertures de façanes de composició vertical i els balcons es 
protegiran amb baranes metàl·liques calades.  

 

 

Subsecció primera. Subzona 1a 

 

Art. 150 Definició  

1. Aquesta zona compren les parcel·les que es situen al voltant de l'església de Sant 
Julià, el carrer Major i el front del carrer d'Anselm Clavé. Constitueix el centre 
històric del poble, conegut amb el nom de barri de la Sagrera.  

2. La seva estructura tipològica més representativa està constituïda per conjunts de 
parcel·les ocupades per petites "cases de cos". 

3. La regulació en aquesta zona té per objectiu mantenir les característiques del 
teixit urbà, tot facilitant el seu manteniment i  rehabilitació, per tal de millorar 
les condicions d'habitabilitat actual o procedir a la seva substitució en cas de 
que aquesta garanteixi la correcta integració en el  conjunt urbà.  

4. Pel que fa al carrer Major, en el seu front interior, la regulació vol potenciar la 
formació de l'alineació de les cases al carrer, per aconseguir una major 
continuïtat urbana.  

Art. 151 Condicions de parcel·la 

La finca registral coincideix amb la unitat de parcel·la mínima urbanística i el seu 
caràcter d'indivisibilitat es farà constar de manera obligatòria en el Registre de la 
Propietat, exceptuant les finques superiors a 500 metres quadrats de superfície que 
es podran subdividir quan les parcel·les resultants tinguin una superfície mínima de 
120 m2s i una façana mínima a carrer de 8 metres. 
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Art. 152 Condicions d’edificació 

1. Tipus d’ordenació 

El sistema d’ordenació de l’edificació és el d’alineació de vial. Pel que fa a les 
parcel·les que donen front, per la banda de ponent, al carrer Major i al Carrer 
Mossèn Blancafort i que no es troben incloses dins de cap polígon d'actuació, el 
fet d'edificar estarà sempre vinculat a la totalitat de la parcel·la urbanística 
esmentada, i es podran construir nous edificis alineats a vial dintre de la fondària 
edificable sempre que la nova edificació sumada als edificis preexistents situats a 
l’interior d’illa no sobrepassin els sostre màxim, el volum i el nombre d’habitatges 
que resultaria de l’edificabilitat de la parcel·la matriu. En aquest cas el projecte de 
nous edificis respectarà les servituds de pas per accedir a les edificacions 
existents. 

 

2. Alineacions. 

a) Les alineacions seran les definides en els plànols d’ordenació. 

b) En el cas d'existència de jardins privats, entre l'edificació i l'alineació de 
carrer, els plànols d’ordenació fixen expressament les alineacions de 
l'edificació dins de la zona.  

c) L'alineació de la façana coincidirà necessàriament amb la del vial, amb 
l'excepció del punt anterior, no s’admet cap tipus de reculada en façana.  

 

3. Profunditat edificable. 

a) La profunditat màxima edificable és la definida en els plànols d’ordenació 
per a cada situació, que s'entendrà d'obligat compliment.  

b) S'assenyala E.T. (Edificació Total), per indicar els casos en què l'edificació pot 
omplir totalment l'illa.  

c) En els casos on no s’assenyala expressament, la profunditat màxima de 
l'edificació serà de 12 metres.  

d) La planta soterrani podrà ocupar la totalitat de la parcel·la. 

 

4. Patis interiors de parcel·la i edificacions auxiliars. 

a) Els patis interiors de parcel·la no seran edificables en els casos indicats en 
els plànols d’ordenació  

b) Pel que fa a les parcel·les que donen al carrer Major i orienten els seus patis 
interiors al Torrent d'en Bosc, s'admeten edificacions auxiliars únicament 
per a ús de garatge. Aquests cossos tindran com a màxim una planta (PB), 
amb una alçada màxima de 2,80 metres i una profunditat màxima de 6 
metres en tota l’amplada posterior de la parcel·la. 

c) Com a norma general s'admeten les construccions auxiliars en els patis 
interiors de la parcel·la, com poden ser trasters, llenyers, i barbacoes, 
sempre que no ocupin una superfície superior a 10 m2. i amb una alçada 
màxima de 2,50 metres. Aquestes construccions no es podran adossar a la 
façana principal.  

 

5. Cossos sortints. 

a) A les façanes de les edificacions que donin a l'espai públic s'admeten, 
únicament, cossos sortints -tipus balcó obert- amb un vol màxim de 45 cm. 
del pla de façana i un gruix no superior a 15 cm.  
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b) Els cossos sortints s'hauran d'ordenar d'acord amb les obertures de façana. 
Poden situar-se individualment per a cada obertura o correguts per a un 
conjunt de forats. La distància entre l'aresta de l'obertura i el límit lateral del 
vol no superarà els 45 cm.  

c) En les façanes posteriors i interiors de l'edificació, que no donin front al 
carrer o espai públic, no s'admeten cossos sortints de cap tipus. S'entén que 
en cas de projectar-se balcons o galeries en aquestes façanes, s'hauran 
d'incloure dins de la profunditat màxima assenyalada.  

d) Els balcons se separaran com a mínim 1 metre de la paret mitgera o de 
qualsevol aresta del volum edificat.  

e) Les baranes dels cossos sortints -tipus balcó- no podran ser d'obra.  

f) L'altura mínima en què poden aparèixer els balcons serà de 2'80 m. per 
damunt de qualsevol punt del vial o espai públic al que dona front 
l'edificació.  

 

6. Elements sortints. 

a)  S'admeten elements no habitables ni ocupables que sobresurtin de la 
façana un màxim de 15 cm.  

b)  S'admeten sòcols amb una sortida màxima de 15 cm. i una alçada màxima 
de 1 metre.  

 

7. Obertures. 

a)  Les obertures en les façanes exteriors de l'edificació es disposaran seguint 
eixos verticals de composició.  

b)  La distància mínima de les obertures a les mitgeres o a les arestes del volum  
edificat serà de 1 metre. 

 

8. Murs de pati. 

a)  Els elements de separació entre propietats, que no limitin amb l'espai 
públic, podran tenir una alçada màxima opaca de 2 metres. Només 
s'admeten murs d'obra que s'hauran d'acabar amb arrebossat i pintat.  

b)  En el cas que aquests murs limitin amb espai públic, degut a la presència de 
jardins privats, serà obligatori que siguin massissos i tinguin una alçada no 
superior a 2,50 metres respecte a la rasant del carrer o espai públic. El seu 
acabament serà tractat igual que el de les façanes. En aquests murs es 
podran practicar obertures d'accés, que hauran d'ésser tractades amb els 
elements opacs en la seva totalitat.  

 

9. Altures d’edificació. 

a)  S’admet com a màxim planta baixa i dues plantes pis (PB+2P), excepte en 
certes edificacions o cossos d'edificació en les quals es regula especialment 
un nombre de plantes, superior o inferior, que apareix indicat especialment 
en els plànols d’ordenació.  

b)  L'altura màxima admesa per a planta baixa i una planta pis és de 6,25 
metres. 

c)  L'altura màxima admesa per a planta baixa i dues plantes pis és de 9,15 
metres.  

d) L'altura màxima admesa per als cossos edificables únicament en planta 
baixa és de 3,05 metres. 
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e) En cas que els plànols inclinats de la coberta quedin integrats al volum 
interior, l'altura mínima en el pla interior de façana podrà ser de 2'20 m. 
Aquesta possibilitat en cap cas implicarà l'increment del nombre de plantes 
a l'edifici. Els espais habitables sota coberta computaran a efectes 
d’edificabilitat a partir de 1,50 m. d’altura. 

 

10. Aparcament 

a) Les parcel·les disposaran de les places d’aparcament previstes en la 
regulació específica de l’ús d’aparcament continguda en el Títol VIII, capítol 
5, d’aquestes normes urbanístiques. 

b) Per evitar la successió de portes de garatge al carrer Major i altres carrers 
interiors del nucli antic, únicament es podrà posar una porta d'accés a 
garatge per a cada parcel·la. El tancament de les portes de garatge s'alinearà 
obligatòriament a la façana de l'edificació.  

c) Quan no sigui possible complimentar les places d’aparcament necessàries 
en la pròpia parcel·la, es podran substituir per altres places situades en el 
nucli urbà de Lliçà d’Amunt, en un radi no superior a 1.000 metres. Caldrà 
aportar les garanties suficients en relació a la propietat o caràcter 
permanent de l’ús de dites places d’aparcament, que no podran ser 
adscrites a altres finques. 

Art. 153 Condicions d’ús 

1. L’ús principal és el d’habitatge 

2. Els usos específics admesos són els següents:  

 Habitatge unifamiliar (u) i plurifamiliar (p) 

 Comercial, en planta baixa o ús exclusiu (c) 

 Oficines i serveis (of) 

 Serveis professionals (pr) 

 Hoteler (h) 

 Residencial especial (re) 

 Restauració  (r) 

 Educatiu (e) 

 Recreatiu (rc) 

 Sanitari assistencial (sa) 

 Cultural (cu) 

 Associatiu (as) 

 Administratiu (ad) 

3. S'admet també, com a ús complementari, l'activitat industrial (i), únicament en 
les categories 1ª i 2ª, situacions 1, 2 i 4, quan estiguin vinculades físicament a 
establiments comercials que tinguin espais de relació amb el públic.  

4. Queden expressament prohibits els tallers de cotxes i de maquinària de 
qualsevol tipus. 
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Subsecció segona. Subzona 1b 

 

Art. 154 Definició  

1. Aquesta zona inclou el sector del carrer d'Anselm Clavé, entre el carrer Mossèn 
Cinto Verdaguer i el carrer del Tenes.  

2. La regulació en aquesta zona té per objectiu permetre el completament i la 
millora de les edificacions existents, de forma que s'integrin adequadament a les 
característiques generals de l'ordenació del sector, així com potenciar la seva 
consolidació urbana amb noves edificacions.  

Art. 155 Condicions de parcel·la 

1. La parcel·la mínima és de 500 m2s. Les parcel·les amb superfície inferior a la 
mínima, registrades abans de l’aprovació inicial del Pla especial de reforma 
interior del Nucli Històric, es podran edificar d’acord amb la present normativa. 

2. El front mínim de parcel·la al carrer d'Anselm Clavé és de 15 metres i a la resta 
d'alineacions de 12 metres. 

3. Les finques incloses dins de polígons d’actuació estaran subjectes a 
reparcel·lació prèvia a la concessió de llicències. 

4. En les reordenacions parcel·laries dels polígons d’actuació PAU serà obligatori 
que totes les parcel·les resultants tinguin accés de vehicles pel passatge del rec 
de Sots Aigües. 

 

Art. 156 Condicions d'edificació 

1. Tipus d’ordenació 

El tipus d'ordenació és el d'edificació aïllada. El volums edificables venen 
assenyalats en els plànols normatius en tot allò que fa referència a la distància als 
límits de parcel·la, disposició volumètrica i nombre de plantes. Les modificacions 
de les disposicions volumètriques assenyalades en aquest Pla requeriran de la 
tramitació d’un pla de millora urbana que justificarà el compliment de la nova 
ordenació en relació als paràmetres bàsics determinats en aquest mateix article.     

 

2. Nombre màxim d'habitatges per parcel·la 

      El nombre màxim d'habitatges que es podran construir en una parcel·la no serà 
superior al que resulti, per excés, de dividir la superfície total construïda de 
l'edifici pel mòdul de 100 m2. 

 

3. Edificabilitat. 

L'edificabilitat bruta per parcel·la serà de 1 m2st/m2s. Aquest índex s'aplicarà 
sobre la superfície de la finca, cadastral o registral, actual, amb independència de 
les afectacions sobre la mateixa.  

4. Ocupació 
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3.1. L'edificació de les parcel·les que tinguin front al carrer d'Anselm Clavé i al 
rec de Sots Aigües, s'ordena per un sistema de doble banda, tal i com s'indica als 
plànols d’ordenació: 

a) Un cos de planta baixa, de fondària variable, que s'alinearà al carrer 
d'Anselm Clavé.  

b) Un cos principal d'edificació que ha de situar-se dins d'una franja de 12 
metres de fondària, tal i com s'indica als plànols d’ordenació. 

3.2. Els cossos principals d'edificació, situats dins la banda de 12 metres de 
fondària, tindran una longitud màxima de 16 metres en el sentit paral·lel al carrer 
d'Anselm Clavé.  

3.3. La distància mínima lateral entre els cossos principals de l'edificació serà de 
10 metres, excepte per les situacions específicament indicades all plànols 
d’ordenació. 

3.4. En el cas dels polígons d’actuació PAU-13 i PAU-14,  a causa de la fondària 
de la parcel·lació, s'admetrà que l'edificació també ocupi part del pati interior de 
parcel·la, situat entre la banda del cos principal de l'edificació i el rec de Sots 
Aigües. Aquesta edificació tindrà un desenvolupament ortogonal a la banda del 
cos principal fins arribar, com a màxim, a 3,00 metres de l'alineació fixada en el 
rec de Sots Aigües i amb una fondària edificable màxima de 12 metres.  

3.5. En el cas de parcel·les en les que les condicions dels punts anteriors no 
siguin aplicables, es fixa l'ocupació i altura màxima de l'edificació en els plànols 
d’ordenació  Les edificacions de les parcel·les que tinguin façana al carrer del 
Tenes, podran alinear-se al front de la parcel·la, i amidar la seva altura d'acord 
amb els paràmetres de l'alineació de vial (subzona 1a) 

5. Perímetre regulador. 

El perímetre regulador és la figura poligonal tancada que determina, en projecció 
horitzontal, la posició concreta de l'edificació en les parcel·les, d’acord amb la 
delimitació continguda en l’ordenació fixada pel Pla.  

6. Unitat de projecte arquitectònic. 

Cada perímetre regulador és una unitat de projecte arquitectònic mínim i, per 
tant, tindrà un tractament unitari, que haurà de quedar reflectit a la llicència 
d'obres, que serà única per a tot el projecte.  

També es consideraran com a unitats de projecte arquitectònic totes les 
edificacions incloses dins de cada una de les parcel·les definides en l’ordenació, 
encara que corresponguin a més d'un perímetre regulador.  

7. Altures d’edificació. 

7.1. El nombre de plantes, pels cossos d'edificació alineats al carrer d'Anselm 
Clavé, serà d’una planta (PB) i l'altura màxima reguladora de 3,25 metres. El seu 
amidament es farà respecte al carrer d'Anselm Clavé, com en el cas de l'edificació 
alineada al vial.  

7.2. El nombre de plantes, pels cossos principals de l'edificació, serà de planta 
baixa i dues plantes pis  (PB+2P), i l'altura màxima reguladora de 8,70 metres, 
d'acord amb l'amidament d'alineació del vial que fixa el carrer d'Anselm Clavé.  

7.3. S'admet una planta soterrani (P-1), sempre que el desnivell entre la rasant 
de l'interior de la parcel·la i la del rec de Sots Aigües sigui igual o superior a 3 
metres.  

7.4. L'altura màxima del cos principal de l'edificació, amidat des de l'interior de 
la parcel·la, serà de 11,60 metres.  

7.5. El nombre de plantes i l'altura reguladora, en els casos no regulats per 
aquest sistema de bandes d'edificació, es fixa en es plànols d’ordenació, prenent 
com a punt de referència pel seu amidament la cota interior actual de la parcel·la 
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i en els casos d'alineació al vial d'acord amb els criteris d'amidament del tipus 
d'ordenació d'alineació de vial. 

7.6. Els espais habitables sota coberta computaran a efectes d’edificabilitat a 
partir de 1,50 m. d’altura. 

8. Planta soterrani 

La planta soterrani no sobrepassarà el 50% de la superfície de la parcel·la. 

9. Espai lliure de parcel·la. 

L'espai no inclòs dins del perímetre regulador de l'edificació constitueix l'espai 
lliure de parcel·la, que ha de servir com a element d'accés individual o 
mancomunat, jardins individuals o comunitaris. En aquest espai no s'admet cap 
tipus de construcció tancada per a habitatge, amb excepció dels cossos sortints. 
S'admet la construcció de pèrgoles, piscines i barbacoes, sempre que el seu 
projecte estigui subjecte a llicència d'obres majors i que mantinguin una 
distància mínima d'un metre als límits veïns. En cap cas s'adossaran al front de la 
parcel·la. S'admet que les construccions auxiliars estiguin adossades al límit de la 
parcel·la sempre que existeixi l'escrit de mutu acord entre veïns.  

10. Distància als límits de parcel·la  

S’indiquen en els plànols d’ordenació, com a norma general, l'ordenació definida 
gràficament, la separació de l'edificació serà com a mínim de 3 metres a 
qualsevol dels límits. 

11. Tanques 

a) Les tanques, tant a límit de parcel·la amb l'espai públic, com de separació 
entre parcel·les, seran de murs d'obra opacs (arrebossats i pintats o acabats 
en pedra), de tancaments de fusta, d’elements vegetals o una combinació 
d'aquests. Es prohibeixen expressament els murs de gelosia i els tancaments 
metàl·lics vistos. Només s'admet la col·locació d'elements metàl·lics per a 
sostenir els elements vegetals.  

b) En el cas que per raons del desnivell topogràfic entre la cota de la parcel·la 
definida com la "cota de referència d'amidament d'ARM" o la rasant interior 
de la parcel·la i la rasant del carrer o espai públic, es produeixi l'aparició de 
murs, aquests tindran obligatòriament un acabat amb pedra.  

c) Les tanques de separació amb el carrer o l'espai públic, per damunt de la 
cota de referència de les parcel·les, no podran sobrepassar 1 metre d'altura 
com a mur d'obra opac o de pedra. S'admet l'increment d'altura fins a 2 
metres sempre que sigui amb elements vegetals.  

d) Les tanques de separació entre les parcel·les, que conformen les unitats de 
projecte en els polígons d’actuació, podran ser murs d'obra o pedra, panells 
de fusta o elements vegetals fins a una altura màxima de 2 metres.  

e) A l'interior de les parcel·les, que conformen les unitats de projecte, les 
separacions de jardins i espais es faran amb murs opacs o de pedra fins a 
una altura màxima de  40 cm. i la resta, fins a 2 metres, amb elements 
vegetals.  

12. Adaptació topogràfica 

a) Quan es produeixin desnivells, a causa de la topografia, en els interiors de la 
parcel·la i en les separacions entre aquestes, els murs no podran tenir una 
altura superior a 3 metres. En cas de desnivells superiors aquests es dividiran 
en diverses terrasses, de manera que els murs verticals no sobrepassin 
l'altura màxima fixada.  

b) En els límits de parcel·la amb l'espai públic, l'altura màxima dels murs que 
absorbeixen els possibles desnivells no sobrepassaran l'altura de 3,50 
metres. 
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c) Sempre que sigui possible, els desnivells es resoldran amb talussos i 
vegetació, especialment a l'interior de les parcel·les . 

13. Aparcaments 

a) La previsió de places d'aparcament a l'interior de cada parcel·la serà de 1,5 
places per habitatge. 

b) Quan no sigui possible complimentar les places d’aparcament necessàries 
en la pròpia parcel·la, es podran substituir per altres places situades en el 
nucli urbà de Lliçà d’Amunt, en un radi no superior a 1.000 metres. Caldrà 
aportar les garanties suficients en relació a la propietat o caràcter 
permanent de l’ús de dites places d’aparcament, que no podran ser adscrites 
a altres finques. 

Art. 157 Condicions d’ús 

1. L’ús principal és el d’habitatge 

2. Els usos específics admesos són els següents: 

 Habitatge unifamiliar (u) i plurifamiliar  (p) 

 Comercial, en planta baixa ó ús exclusiu (c) 

 Oficines i serveis (of) 

 Serveis professionals (pr) 

 Hoteler (h) 

 Residencial especial (re) 

 Restauració  (r) 

 Educatiu (e) 

 Recreatiu (rc) 

 Sanitari assistencial (sa) 

 Cultural (cu) 

 Associatiu (as) 

 Administratiu (ad) 

 

3. En quan a l'activitat industrial (i) únicament s'admeten les categories 1ª i 2ª, 
situació 1, 2 i 4, quan estiguin vinculades físicament a establiments comercials 
que tinguin espais de relació amb el públic.  

4. Queden expressament prohibits els tallers de cotxes i de maquinària de 
qualsevol tipus. 

 

Subsecció tercera. Subzona 1c 

Art. 158 Definició 

Correspon a una part de l’anomenat barri d’en Bosc, en el nucli històric de Lliçà 
d’Amunt. 
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Art. 159 Condicions de parcel·la 

1. La superfície mínima de parcel·la és de 300 m2s.  

2. El front mínim de parcel·la al carrer d'en Bosc és de 14 metres.  

Art. 160 Condicions d’edificació 

1. Tipus d’ordenació. 

El sistema d’ordenació és el d’edificació aïllada. 

2. Edificabilitat. 

L'edificabilitat màxima es fixa per parcel·la, amb un sostre de 225 m2st., amb 
independència de la superfície de la parcel·la.  

3. Ocupació. 

L'ocupació màxima del cos principal de l'edificació és de 150 m2s.  

4.  Alineació.  

El cos principal de l'edificació haurà d'alinear-se a la línia definida en els plànols 
d’ordenació. 

5. Amidaments de l'altura reguladora.  

a) L'amidament de l'altura reguladora es farà a partir de la cota de la planta 
baixa, que pot estar a més de 1 metre respecte a la cota natural del terreny, 
en el centre geomètric del cos principal de l'edificació.  

b) Quan el desnivell entre la rasant del carrer d'en Bosc i el punt d'amidament 
de l'altura reguladora sigui igual o superior a 3,00 metres es podrà ocupar en 
una planta, considerada soterrani, un volum d'altura màxima fins a la rasant 
del carrer d'en Bosc amb una superfície no superior a 50 m2s,  adossada al 
volum principal del cos de l'edificació.  

6. Altures d’edificació.  

L’altura màxima de l’edificació és de 6 metres, corresponent a planta baixa i pis 
(PB+P) 

7. Planta soterrani. 

S'admet la planta soterrani amb una ocupació no superior a la del cos principal 
d'edificació.  

8. Planta coberta. 

En el cas de que la coberta inclinada s'integri dins de l'espai habitable de l'última 
planta, s'admetrà que l'altura mínima en el pla interior de façana sigui de 2,20 
metres. Els espais habitables sota coberta computaran a efectes d’edificabilitat a 
partir de 1,50 m. d’altura. 

9. Espai lliure de parcel·la. 

a) L'espai lliure de parcel·la es destinarà a accés i jardins privats. En aquest 
espai no s'admet cap construcció tancada per a habitatge.  

b) S'admet la construcció de construccions auxiliars tipus pèrgoles, piscines i 
barbacoes, trasters i llenyers, sempre que el seu projecte estigui subjecte a 
llicència d'obres majors i que mantinguin una distància mínima d'un metre 
als límits veïns. La superfície tancada dels trasters no superaria, en cap cas, 
els 10 m2 i l'alçada de 2,80 metres.  

c) S'admet que les construccions auxiliars estiguin adossades al límit de la 
parcel·la sempre que existeixi de mutu acord entre veïns i es faci constar 
fefaentment.  
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10. Tanques. 

Es compliran les condicions establertes per a la subzona 1b. 

11. Adaptació topogràfica. 

Es compliran les condicions establertes per a la subzona 1b. 

12. Aparcaments 

La previsió de places d'aparcament a l'interior de cada parcel·la serà de 1,5 places 
per habitatge. 

13. Densitat 

La densitat màxima és de 1 habitatge per parcel.la 

Art. 161 Condicions d’ús 

1. L’ús principal és el d’habitatge. 

2. Els usos específics admesos són els següents: 

 Habitatge unifamiliar (u) i plurifamiliar  (p) 

 Comercial, en planta baixa o ús exclusiu (c) 

 Oficines i serveis (of) 

 Serveis professionals (pr) 

 Hoteler (h) 

 Residencial especial (re) 

 Restauració  (r) 

 Educatiu (e) 

 Recreatiu (rc) 

 Sanitari assistencial (sa) 

 Cultural (cu) 

 Associatiu (as) 

 Administratiu (ad) 

 



POUM de Lliçà d’Amunt  Gener 2014 
Document per aprovació definitiva 

 

101 

 

Subsecció tercera. Subzona 1d 

 

Art. 162 Definició  

Aquesta zona compren les finques que es situen al voltant del Torrent de Can Bosch a 
l’alçada del carrer d'Anselm Clavé. Constitueixen dues illes consolidades amb formes 
suburbanes i tipologies d’eixample, caracteritzades per una situació molt específica 
donada per les traces dels torrents de Sant Baldiri i de Can Bosch.   

Art. 163 Condicions de parcel·la 

La finca registral coincideix amb la unitat de parcel·la mínima urbanística i el seu 
caràcter d'indivisibilitat es farà constar de manera obligatòria en el Registre de la 
Propietat, exceptuant les finques superiors a 500 metres quadrats de superfície que 
es podran subdividir quan les parcel·les resultants tinguin una superfície mínima de 
120 m2s i una façana mínima a carrer de 8 metres. 

Art. 164 Condicions d’edificació 

1. Tipus d’ordenació 

El sistema d’ordenació de l’edificació és el d’ordenació de vial 

2. Nombre màxim de plantes 

El nombre màxim de plantes és planta baixa, amb altell optatiu, i dues plantes pis. 
En cas de no fer-se l’altell es podrà fer una planta golfes aprofitable a l’interior de la 
coberta, mantenint-se planta baixa i dues plantes pis com a màxim. 

3. Altura de l’edificació. 

L’altura màxima admesa és de 11,60 m. 

4. Cossos sortints. 

A les façanes de les edificacions que donin a l’espai públic s’admeten els cossos 
sortints –tipus balcó obert i tribunes- amb un vol màxim de 1,30 m. i 0,50 m., 
respectivament, del pla de la façana del carrer Anselm Clavé, i de 0,50 m. i 1,00 m., 
respectivament, a la façana posterior. L`altura mínima en que poden aparèixer els 
balcons serà de 2,80 m. per damunt de qualsevol punt del vial o espai públic al que 
dona front l’edificació. 

5.      Aparcament. 

Les parcel·les disposaran de les places d’aparcament previstes en la regulació 
específica de l’ús d’aparcament continguda en el Títol VIII, capítol 5 d’aquestes 
normes urbanístiques. 

Quan no sigui possible complimentar justificadament les places d’aparcament 
necessàries en la pròpia parcel·la, es podran substituir per altres places situades en 
el nucli urbà de Lliçà d’Amunt, en un radi no superior a 1.000 metres. Caldrà aportar 
les garanties suficients en relació a la propietat o caràcter permanent de l’ús de dites 
places d’aparcament, que no podran ser adscrites a altres finques.  
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Art. 165 Condicions d’ús 

1.  L’ús principal és el d’habitatge 

2.  Els usos específics admesos són els següents:  

 Habitatge unifamiliar (u) i plurifamiliar (p) 

 Comercial, en planta baixa o ús exclusiu (c) 

 Oficines i serveis (of) 

 Serveis professionals (pr) 

 Hoteler (h) 

 Residencial especial (re) 

 Restauració  (r) 

 Educatiu (e) 

 Recreatiu (rc) 

 Sanitari assistencial (sa) 

 Cultural (cu) 

 Associatiu (as) 

 Administratiu (ad) 

3.  S'admet també, com a ús complementari, l'activitat industrial (i), únicament en 
les categories 1ª i 2ª, situacions 1, 2 i 4, quan estiguin vinculades físicament a 
establiments comercials que tinguin espais de relació amb el públic.  

4. Queden expressament prohibits els tallers de cotxes i de maquinària de qualsevol 
tipus. 
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Secció segona. Zona 2: Suburbana 

 

Art. 166 Definició i subzones 

1. La zona suburbana inclou sectors corresponents als primers creixements urbans 
organitzats del casc antic i que, seguint les mateixes pautes tipològiques, han 
mantingut una coherència formal amb aquell, encara que regularitzant els 
traçats. Així mateix es qualifiquen com a suburbans aquells sectors que, formant 
part del casc antic, han sofert processos de transformació o que poden ser 
reconduïts mitjançant aquesta qualificació. 

2. Es distingeixen dues subzones dins aquesta qualificació. 

a)   Subzona 2a 

b)Subzona 2b 

 

Subsecció primera. Subzona 2a 

Art. 167 Tipus d’ordenació de l’edificació 

El tipus d’ordenació que es fixa és el d’edificació segons alineació a vial. 

Art. 168 Condicions de parcel·la 

La façana mínima s’estableix en 8 metres.  Les finques amb façana inferior a la 
mínima, inscrites en el Registre de la Propietat amb anterioritat a l’aprovació inicial 
d’aquest Pla, podran edificar-se sempre i quan tinguin una amplada de façana no 
inferior a 5 metres. 

Art. 169 Condicions d’edificació 

1. Alineació. 

L’alineació de la façana coincidirà necessàriament amb l’alineació a vial. 

2. Altura d’edificació. 

L’altura reguladora màxima s’estableix en planta baixa més dues plantes pis, 
excepte en aquells casos en que s’indica una altura menor en els plànols 
d’ordenació.  L’altura lliure mínima entre plantes es fixa en 3,25 metres en el cas 
d’usos no residencials, i 2,70 metres en usos residencials. 

3. Fondària edificable 

La fondària edificable és la que es fixa als plànols d’ordenació. Aquesta fondària 
s’entén obligatòria. 

4. Pati interior d’illa. 
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El pati interior serà edificable en planta baixa, encara que no es podrà destinar en 
cap cas a habitatge. 

5. Parets mitgeres 

No és obligada l’edificació a les mitgeres, havent-se de tractar com a façanes en 
el cas que quedin al descobert. La distància mínima entre edificis serà de 2 
metres, no admetent-se cap tipus de cos o element sortint, excepte els ràfecs de 
coberta. La façana haurà d’estar tractada, en tota la seva amplada, com a element 
tancat, almenys a la planta baixa. A efecte de ventilacions podran ventilar 
exclusivament escales, cuines i cambres de bany. 

6. Quan, per aplicació dels paràmeres zonals anteriors, resulti la possible 
construcció d’una paret mitgera lateral que deixi els habitatges existents de la 
parcel.la veïna en una situació tal en la qual no es complirien les condicions del 
Decret sobre l’habitabilitat objectiva dels habitatges, el projecte haurà de 
proposar obligatòriament el patis mancomunats adients per tal d’evitar dita 
situació. 

Art. 170 Condicions d’ús 

1. L’ús principal és el d’habitatge. 

2. Els usos específics admesos són els següents:  

 Habitatge unifamiliar (u) i plurifamiliar (p) 

 Comercial (c) 

 Oficines i serveis (of) 

 Serveis professionals (pr) 

 Hoteler (h) 

 Residencial especial (re) 

 Restauració (r) 

 Industrial (i), categories 1ª i 2ª, situacions 1, 2 i 4. 

 Educatiu (e) 

 Recreatiu (rc) 

 Cultural (cu) 

 Associatiu (as) 

 Sanitari-assistencial (sa) 

 

 

Subsecció segona. Subzona 2b 

 

Art. 171 Tipus d’ordenació de l’edificació 

El tipus d’ordenació que es fixa és el d’ordenació atípica o, en el seu cas, d’ordenació 
segons alineació de vial.  
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Art. 172 Condicions de parcel·la 

La façana mínima s’estableix en 8 metres.  Les finques amb façana inferior a la 
mínima, inscrites en el Registre de la Propietat amb anterioritat a l’aprovació inicial 
d’aquest Pla, podran edificar-se sempre i quan tinguin una amplada de façana no 
inferior a 5 metres. 

Art. 173 Condicions d’edificació 

1. Alineació. 

a) L’alineació de la façana es situarà retirada o en l’alineació del vial segons els 
casos indicats en els plànols d’ordenació. Seguirà l’alineació dels edificis ja 
existents. En el cas que els edificis veïns tinguin diferents reculades 
s’escollirà la que defineixi major tram; en cas de dubte, l’Ajuntament fixarà 
l’alineació de façana. Es considera alineació de façana l’orientada vers el 
sud. 

b) L’alineació posterior de  l’edificació s’ajustarà als límits de la parcel.la. 

c) L’edificació ocuparà obligatòriament tota l’amplada de la parcel.la. 

d) L’espai lliure serà sistematitzat amb jardineria, la qual figurarà en el projecte 
que presenti. 

2. Altures d’edificació. 

a) L’altura de l’edificació es fixa en planta baixa més una planta pis (PB+P), 
essent obligatòria.  

b) L'altura reguladora màxima serà de 7,00 metres. 

3. Tanques. 

Es regularan segons les disposicions del sistema d’ordenació aïllada. 

4. Densitat. 

La densitat màxima és de 1 habitatge per parcel.la en els edificis unifamiliars i 
de 2 habitatges per parcel.la en els bifamiliars. 

Art. 174 Condicions d’ús 

1. L’ús principal és el d’habitatge. 

2. Els usos específics admesos són els següents:  

 Habitatge unifamiliar (u) i plurifamiliar (p) 

 Comercial (c), només en planta baixa 

 Oficines i serveis (of). 

 Serveis professionals (pr) 

 Industrial (i), categories 1ª i 2ª, situacions 1, 2 i 4. 

 Educatiu (e) 

 Cultural (cu) 

 Associatiu (as) 
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Secció tercera. Zona 3: Ciutat jardí 

 

 

Art. 175 Definició i objectius 

1. Comprèn el conjunt de sectors urbans amb un elevat grau d’urbanització i 
parcel·lació, quin tipus edificatori correspon a l’habitatge unifamiliar aïllat. Es 
tracta de sectors relativament inconnexos entre ells, sorgits de la parcel·lació 
intensiva d’antigues finques rurals, i avui consolidats com a sòl urbà per la 
urbanització i edificació.  

2. Els objectius del Pla són: 

a) Dotar de major jerarquia, coherència i capacitat a la xarxa viària. 

b) Racionalitzar les condicions d’edificació i ús de les parcel·les, establint 
mesures que permetin garantir el manteniment de la urbanització i els 
serveis. 

c) Introduir o reforçar els subcentres d’equipaments i activitats que permetin 
una millor estructuració de les trames urbanes. 

d) Millorar la qualitat de la urbanització, els espais lliures i el paisatge. 

Art. 176 Condicions generals 

1. Tipus d’ordenació. 

El tipus d’ordenació és el d’edificació aïllada. S’admetran ordenacions 
d’agrupacions d’habitatges regulades en l’article següent. 

2. Subzones. 

Es fixen les següents subzones en funció de la grandària de la parcel·la: 

 Subzona 3a: parcel·la mínima 250 m2s 

 Subzona 3b: parcel·la mínima 400 m2s 

 Subzona 3c: parcel.la mínima 600 m2s 

 Subzona 3d: parcel·la mínima 800 m2s 

3. Ús principal. 

Amb caràcter general és admès en totes les subzones l’ús d’habitatge unifamiliar 
aïllat. 

4. Usos compatibles. 

Els usos compatibles admesos en cadascuna de les subzones s’han de donar 
necessàriament en l’edifici principal, mentre que en totes les construccions que 
tinguin la consideració d’auxiliars de conformitat al present planejament, només 
s’hi podran admetre els usos determinats en aquestes normes. 

5. Parcel·les inferiors a la mínima 

Les parcel·les amb superfície o façana inferior a la mínima es regulen d’acord 
amb l’article 120 d’aquests normes, corresponent a la forma d’ordenació aïllada 
de l’edificació.  
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Art. 177 Agrupació d’habitatges. 

1. Respectant les condicions de volum es permetrà l’agrupació d’habitatges amb 
composicions de quatre com a màxim, dins una parcel·la de superfície mínima 
igual al nombre d’habitatges per la superfície mínima establerta. Deuran formar 
una composició unitària, tant formant un únic volum com diverses edificacions 
anàlogues.  

2. Condicions per l’agrupació d’habitatges en una parcel·la: 

a) Parcel·lació 

La parcel·la serà única i indivisible, i així es farà constar en el registre de la 
propietat, i en tot cas es podran constituir escriptures en divisió horitzontal.  
No serà admesa cap altre subparcel·lació a l’interior. 

b) Accessos, vialitat i estacionaments 

Per tal de garantir l’ordenació i accessos en cas d’implantació de més de dos 
habitatges, caldrà la redacció d’un Pla de millora urbana de concreció de 
volums, amb els següents criteris:  

 L’espai ocupat pel vial no computarà a efectes d’edificabilitat i de número 
d’habitatges. 

 En tots els casos, els accessos i la vialitat compliran amb la normativa vigent 
sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 
edificis. 

 Les dimensions i pendents dels vials s’hauran d’ajustar, sense excepcions, al 
Decret 135/1995 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

 L’accés a la parcel·la serà únic, amb un gual de 4,25 metres d’amplada 
mínima, i es tancarà amb una porta. 

 No s’admetran passatges sense sortida, ni vials interns en “cul de sac”, de 
tal manera que s’hauran de disposar, o bé en circuit, o en vials que 
condueixin directament als garatges dels edificis, amb un espai de 
maniobres davant de la porta. Aquests vials interns tindran un mínim 
d’amplada de 3 metres en trams de servei a un sòl habitatge i de 4,25 
metres al servei de més d’un habitatge, i no podran superar un pendent 
longitudinal del 8% i un de transversal del 2%, excepte els quatre primers 
metres que no superaran un pendent del 5% longitudinal. 

 En el cas de parcel·les que ja estan edificades parcialment, i que per això, 
no poden complir amb els requisits d’amplada i pendent de vies internes i 
rampes, s’admetran, en els trams existents, amplades mínimes de 3 metres 
i pendents màxims del 8% longitudinals. 

 Es preveurà un mínim de dues places d’aparcament per habitatge, 
comptant tant les places cobertes com les situades a l’exterior, i s’ajustaran 
a les condicions sobre la previsió d'aparcament en les edificacions 
indicades en aquest Pla. 

c) Espais lliures 

L’espai lliure agrupat serà de caràcter comunitari i es disposarà confrontat amb 
els habitatges i amb un accés directe des d’ells. Haurà de tenir, com a mínim, 
el 40% de la superfície de la parcel·la, i una dimensió mínima de 6 metres, i 
estarà destinat a jardí, a instal·lacions esportives i d’oci a l’aire lliure, i a vialitat 
interna i estacionaments, i en cap cas s’admetran divisions o tancaments 
d’aquest, a excepció feta dels elements de seguretat de piscines i parcs 
d’infants. 
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La resta del l’espai lliure podrà assignar-se privadament a cadascun dels 
habitatges, separat de l’espai comunitari amb tancaments d’acord amb la 
regulació de tanques del sistema d’ordenació segons edificació aïllada. 

En els cas de disposicions volumètriques, amb diversos volums aïllats, aquests 
hauran de guardar una distància mínima de 6 metres, entre ells. 

d) Excepcions 

S’exceptuarà l’obligatorietat de l’accés únic i del caràcter comunitari de l’espai 
lliure agrupat, en els casos de dos habitatges aparionats en parcel·les que 
disposin d’una façana i una amplada com a mínim en la meitat de la seva 
fondària total, i d’una dimensió mínima de: 

Subzona  Façana i amplada de parcel·la 

3a    16 metres 

3b i 3c    18 metres 

3d    22 metres 

En les agrupacions de tres o més habitatges unifamiliars en la subzona 3a, 
s’haurà de garantir l’accés únic, però quedaran exempts del compliment del 
40% de l’espai lliure agrupat de caràcter comunitari, que pot quedar reduït a 
l’estrictament necessari per la organització dels accessos i maniobres dels 
vehicles automòbils fins als habitatges.  

e) Projectes 

Hauran de formar una composició unitària, tant formant un únic volum com 
diverses edificacions anàlogues. Així, s’admetran composicions volumètriques 
per agregació d’habitatges en formació compacte, en filera o en edificacions 
aïllades. 

El projecte resoldrà d’una manera integral tant la resolució volumètrica dels 
edificis d’habitatge, com la previsió definitiva de totes les construccions 
auxiliars, en especial els garatges, les piscines, les barbacoes, els llenyers, les 
casetes d’eines i anàlegs. 

En ell es definiran la organització i definició constructiva de tots els elements 
d’urbanització i d’instal·lacions internes, de pavimentació, enllumenat, aigua 
potable, xarxes de clavegueram, drenatges, moviments de terres i adaptació 
topogràfica,  jardineria, i les xarxes de baixa tensió i telefonia, soterrades. 

Art. 178 Paràmetres reguladors de la subzona 3a 

1. La parcel·la mínima s’estableix en 250 metres quadrats. 

2. La façana mínima al carrer és de 11 metres. 

3. El diàmetre mínim del cercle inscriptible a la parcel·la serà de 11 metres 

4. El percentatge màxim d’ocupació és del 45% de la superfície de la parcel·la. 

5. El coeficient d’edificabilitat neta és de 0,70 metres quadrats de sostre per metre 
quadrat de sòl. 

6. El coeficient d’edificabilitat complementaria és de 0,10 metres quadrats de sostre 
per metre quadrat de sòl. 

7. L’altura de l’edificació serà com a màxim de planta baixa i una planta pis. 

8. La separació al carrer serà com a mínim de 3 metres, mentre que a la resta de 
límits i vials rurals, serà solament de 2 metres. 

9. L’ús principal és el d’habitatge unifamiliar (u) 
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10. S'admeten a més els següents usos compatibles: 

 Comercial (c) només en planta baixa quan existeix habitatge en el mateix 
edifici, o en edifici d’ús exclusiu. 

 Industrial (i), categories 1ª i 2ª, situacions 1, 2 i 4, excepte taller de 
vehicles a motor, serralleries, fusteries mecàniques i activitats anàlogues. 

 Sanitari-assistencial (sa), només en planta baixa quan existeix habitatge 
en el mateix edifici, o en edifici d’ús exclusiu. 

Art. 179 Paràmetres reguladors de la subzona 3b 

a) La parcel·la mínima s’estableix en 400 metres quadrats. 

b) La façana mínima al carrer és de 12 metres. 

c) El diàmetre mínim del cercle inscriptible a la parcel·la serà de 12 metres 

d) El percentatge màxim d’ocupació és del 35% de la superfície de la parcel·la. 

e) El coeficient d’edificabilitat neta és de 0,55 metres quadrats de sostre per 
metre quadrat de sòl. 

f)    El coeficient d’edificabilitat complementaria és de 0,10 metres quadrats de 
sostre per metre quadrat de sòl. 

g) L’altura de l’edificació serà com a màxim de planta baixa i una planta pis. 

h) La separació al carrer serà com a mínim de 6 metres, 3 metres de la resta 
de límits i vials rurals, i 2 metres en els passos de vianants. 

i) L’ús principal és el d’habitatge unifamiliar (u) 

j) S'admeten a més els següents usos compatibles: 

 Industrial (i), categories 1ª i 2ª, situacions 1, 2 i 4, excepte taller de 
vehicles a motor, serralleries, fusteries mecàniques i activitats anàlogues. 

 Sanitari-assistencial (sa) només en planta baixa quan existeix habitatge en 
el mateix edifici, o en edifici d’ús exclusiu. 

Art. 180 Paràmetres reguladors de la subzona 3c 

1.  Regulació general: 

a) La parcel·la mínima s’estableix en 600 metres quadrats. 

b) La façana mínima al carrer és de 15 metres. 

c) El diàmetre mínim del cercle inscriptible a la parcel·la serà de 15 metres 

d) El percentatge màxim d’ocupació és del 35% de la superfície de la parcel·la. 

e) El coeficient d’edificabilitat neta és de 0,45 metres quadrats de sostre per 
metre quadrat de sòl. 

f) El coeficient d’edificabilitat complementaria és de 0,10 metres quadrats de 
sostre per metre quadrat de sòl. 

g) L’altura de l’edificació serà com a màxim de planta baixa i una planta pis. 

h) La separació al carrer serà com a mínim de 6 metres, 3 metres de la resta de 
límits i vials rurals, i 2 metres en els passos de vianants. 

i) L’ús principal és el d’habitatge unifamiliar (u) 

j) S'admeten a més els següents usos compatibles: 
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 Industrial (i), categories 1ª i 2ª, situacions 1, 2 i 4, excepte taller de 
vehicles a motor, serralleries, fusteries mecàniques i activitats anàlogues. 

 Sanitari-assistencial (sa) només en planta baixa quan existeix 
habitatge en el mateix edifici, o en edifici d’ús exclusiu. 

2. Regulació de la subzona 3c(*) 

a) Es refereix a la parcel·la situada al carrer de can Farell, núm. 47; cantonada 
amb el carrer de Ponent, núm. 7. 

b) En cas d’enderroc de la construcció existent, la nova edificació i s’adaptarà 
als paràmetres propis de la zona de ciutat jardí, clau 3c. 

c) La reforma de les edificacions existents es regularà pels paràmetres de 
l’ordenació, segons edificació aïllada i els següents paràmetres: 

 La parcel·la mínima s’estableix en 600 m2s. 

 La façana mínima de la parcel·la al carrer és de 15 metres. 

 El percentatge màxim d’ocupació és del 35%, amb un màxim de 230 
m2s 

 El coeficient d’edificabilitat neta és de 0,40 m2st/m2s amb un sostre 
màxim de 300 m2st. 

 Es fixa un coeficient d’edificabilitat complementària de 0,10 m2st/m2s, 
amb un màxim de 80 m2st per unitat de residència. 

 L’altura de l’edificació serà com a màxim de planta baixa més una 
planta pis. 

 El perímetre regulador de l’edificació se separa 6 metres de l’alineació 
del carrer, 2,50 metres de la resta de límits i 2 metres en els passos de 
vianants. 

d) L’ús principal és el d’habitatge unifamiliar (u) 

e) S'admeten a més els següents usos compatibles: 

 Sanitari-assistencial (sa), només en planta baixa quan existeix habitatge 
en el mateix edifici, o en edifici d’ús exclusiu. 

3. Regulació de la subzona 3c(**) 

a) Es refereix a les parcel·les indicades amb aquesta qualificació al sector de 
can Rovira Sud. 

b) Correspon a habitatges aparionats dintre d’una parcel·la, amb jardí privat 
per a cada habitatge. 

c) La parcel·la mínima s’estableix en 600 metres quadrats, i la façana mínima 
a carrer de 15 metres. 

d) El percentatge màxim d’ocupació és del 35%. 

e) El coeficient d’edificabilitat neta és de 0,55 m2st/m2s, amb un sostre 
edificable màxim de 500 metres quadrats. 

f) Es fixa un coeficient d’edificabilitat complementària de 0,08 metres 
quadrats de sostre per metre quadrat de sòl, amb un màxim de 70 metres 
quadrats. 

g) L’espai lliure agrupat serà com a mínim del 45% de la superfície de la 
parcel.la. 

h) L’altura de l’edificació serà com a màxim de planta baixa i una planta pis. 

i) El perímetre regulador de l’edificació es separarà 6 metres de l’alineació de 
carrer,  3 metres de la resta de límits i 2 metres en els passos de vianants. 
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j) Ús principal: habitatge unifamiliar aparionat amb un màxim de dos 
habitatges per parcel·la en una unitat de projecte, amb una composició 
volumètrica i formal homogènia. 

Art. 181 Paràmetres reguladors de la subzona 3d 

a) La parcel·la mínima s’estableix en 800 metres quadrats. 

b) La façana mínima al carrer és de 18 metres. 

c) El diàmetre mínim del cercle inscriptible a la parcel·la serà de 18 metres 

d) El percentatge màxim d’ocupació és del 30% de la superfície de la parcel·la. 

e) El coeficient d’edificabilitat neta és de 0,40 m2st/m2s 

f) El coeficient d’edificabilitat complementaria és de 0,10 metres quadrats de 
sostre per metre quadrat de sòl. 

g) L’altura de l’edificació serà com a màxim de planta baixa i una planta pis 
(PB+1P). 

h) El perímetre regulador de l’edificació se separarà 10 metres de l’alineació 
del carrer i a la  resta de límits i dels passos de vianants les distàncies 
mínimes seran les següents: 

 Parcel·les amb amplades iguals o superiors a 18 m:  5 metres. 

 Parcel·les amb amplades inferiors a 18 m i superiors a 15 m:  4 metres. 

 Parcel·les amb amplades iguals o inferiors a 15 m:  3 metres. 

i) L’ús principal és el d’habitatge unifamiliar (u). 

j) S'admeten a més els següents usos compatibles: 

 Sanitari-assistencial (sa), només en planta baixa quan existeix habitatge 
en el mateix edifici, o en edifici d’ús exclusiu. 
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Secció quarta. Zona 4: Residencial oberta 

 

Art. 182 Definició i objectius 

1. Comprèn els sòls d’edificació residencial, caracteritzats per la seva ordenació 
oberta, alineada a vial en illes urbanes o aïllada en àmbits específics. 

2. L’objectiu és el de completar l’estructura urbana de diversos sectors, mitjançant 
la urbanització i l’edificació d’espais intermedis, poc o gens edificats, adoptant 
tipologies edificatòries que permetin un continuat urbà coherent amb les 
preexistències. 

Art. 183 Subzones 

En funció de la forma d’ordenació es fixen les següents subzones: 

a) Subzona 4a: edificació plurifamiliar en illa oberta  

b) Subzona 4b: edificació plurifamiliar aïllada  

 

Subsecció primera. Subzona 4a 

 

Art. 184 Paràmetres reguladors de la subzona 4a 

1. Aquest Pla defineix, en les fitxes dels diferents sectors de planejamnet amb 
aquesta qualificació els paràmetres d’edificabilitat i ocupació. Els plànols 
d’ordenació estableixen els criteris d’altura i saparacions a veïns.  

2. El tipus d’ordenació serà el d’alineació de vial. 

3. Els paràmetres reguladors de l’edificació seran: 

a) La profunditat edificable s’estableix en 14 metres, entenent-se obligatòria, i 
l’espai privat restant en cas d’existir, no serà edificable, i es destinarà a jardí. 

b) L’altura reguladora màxima, en general, també ve assenyalada en els plànols 
d’ordenació. Subsidiàriament, en els llocs on no s’especifiqui gràficament 
serà de planta baixa més una planta pis (PB+1P), entenent-se obligatòria. 

4. La separació mínima entre blocs s’estableix en 12 metres i la separació mínima 
a llindars veïns, en 5 metres, a excepció d’aquells punts definits al plànol 
d’ordenació. 

5. La longitud mínima de façana dels edificis s’estableix en 30 metres i la longitud 
màxima, en 70 metres. 

6. La unitat mínima de projecte és l’illa amb la qualificació de subzona 4a. 

7. Per raons de disseny urbanístic, es podran modificar aquestes previsions sempre 
i quan es respectin els percentatges de sòl públic, el sostre màxim edificable i 
l’alçada d’edificació. Aquesta modificació es tramitarà mitjançant un Pla de 
millora urbana. 
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8. L’ús principal és el d’habitatge. 

9. Els usos admesos a la subzona són: 

 Residencial unifamiliar (u) i plurifamiliar (p). 

 Comercial (c) 

 Oficines i serveis (of) 

 Hoteler (h)  

 Educatiu (e) 

 Recreatiu (rc) 

 Sanitari-assistencial (sa) 

 Esportiu (sp) 

 Cultural (cu) 

 Associatiu (as) 

 

 

Subsecció segona. Subzona 4b 

 

Art. 185 Paràmetres reguladors de la subzona 4b 

1. El tipus d’ordenació és el d’edificació aïllada. 

2. Es compliran els següents paràmetres relatius a la superfície i forma de la 
parcel·la: 

a) La superfície mínima de la parcel·la s’estableix en 800 m2s. 

b) La façana mínima de la parcel·la a carrer serà de 18 metres. 

c) El diàmetre mínim del cercle inscrivible a la parcel·la serà de 18 metres 

3. L’edificabilitat neta màxima sobre la superfície de la parcel·la serà de 0,90 
m2st/m2s., excepte pel que fa a la subclau 4b.1, corresponent al PAU-9 “Carrer 
Baronia de Montbui”, on l’edificabilitat serà de 1,45 m2st/m2s. 

4. L'ocupació màxima sobre la superfície total de la parcel·la serà del 50%. 

5. Les altures de les edificacions seran de serà planta baixa i dues planta pis 
(PB+2P) o de planta baixa i una planta pis (PB+1P). 

6. La reculada mínima a carrers serà com a mínim de 6 metres. La  reculada 
mínima a la resta de límits (fons i  laterals de parcel·la) serà com a mínim de 3 
metres. 

7. Les parcel·les disposaran de les places d’aparcament previstes en la regulació 
específica de l’ús d’aparcament continguda en el Títol VIII, capítol 5, d’aquestes 
normes urbanístiques. 

8. Només s’admetran cossos volats, de tipus obert, en les façanes enfrontades i/o 
alineades a carrer i en les façanes interiors que distin una longitud igual o 
superior a 5,00 metres dels límits veïns. El vol màxim dels cossos volats serà 
mesurat perpendicularment a la alineació de façana. No excedirà d’un metre de 
volada i d’una ocupació de la tercera part de la longitud total de la façana 
considerada. 

9. Els ràfecs i barbacanes podran sobresortir de les alineacions de les façanes un 
màxim de seixanta centímetres (60 cm.) 
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10. Els espais lliures privats, tant els mancomunats com els vinculats als habitatges 
no seran edificables, no es podran compartimentar ni tancar i es destinaran a 
jardí, accessos de vianants o rodats, rampes i aparcaments exteriors. 

11. La sol·licitud de les llicències d’obres per a les construccions, vindran 
acompanyades del projecte executiu de les obres a efectuar en els espais 
exteriors de parcel·la, resolent d’una manera integral tant la composició 
volumètrica dels edificis, com la previsió definitiva de totes les construccions 
auxiliars, en especial les tanques, les marquesines, piscines, transformadors i 
casetes d’instal·lacions. 

12. La unitat mínima de projecte i execució serà la corresponent al volum o volums 
edificables definits en una parcel·la, amb les edificacions auxiliars tancaments 
de parcel·la, enjardinament, urbanització dels accessos, rampes i aparcaments 
formant una unitat compositiva. 

13. La parcel·la que resulti de la reparcel·lació tindrà un caràcter indivisible i 
l’edificació estarà sotmesa al règim de divisió en propietat horitzontal.   

14. L’ús principal és el d’habitatge. 

15. Els usos específics admesos a la subzona són: 

 Residencial unifamiliar (u) i plurifamiliar (p) 

 Comercial (c) 

 Oficines i serveis (of) 

 Hoteler (h)  

 Residencial especial (re) 

 Educatiu (e) 

 Recreatiu (rc) 

 Sanitari-assistencial (sa) 

 Esportiu (sp). 

 Cultural (cu) 

 Associatiu (as) 
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Secció quinta. Zona 5: Ordenació específica 

Art. 186 Definició i objectius 

1. Comprèn aquesta zona aquells sectors desenvolupats segons ordenació 
específica definida per llicència d’obres, estudi de detall, planejament derivat 
(PPU, PEU  ó PMU) o modificació puntual del planejament general, que per la 
seva consolidació o adequació al context urbà on se situen, aquest Pla recull i 
integra. 

2. L’objectiu del Pla en aquesta és zona el manteniment de l’ordenació aprovada, 
amb els mateixos paràmetres reguladors de l’edificació, els volums i els usos. 

Art. 187 Desplegament del Pla 

1. Regulació comuna a totes les subzones 

1.1. El desplegament del Pla en aquesta zona consisteix en el desenvolupament 
de les ordenacions explícitament regulades gràficament en els plànols 
d’ordenació. S’aplicarà la present regulació comuna sempre que no 
contradigui la específica de cada subzona. 

1.2. Quan es tracti d’edificacions ja existents, la concessió de llicències es 
limitarà a obres de consolidació i millora de l’edificació així com de les 
ampliacions aprovades o assignades pel planejament. 

1.3. Quan es tracti de noves edificacions, se seguiran les ordenacions i els 
paràmetres regulats gràficament en els plànols d’ordenació, amb els 
següents criteris: 

a)  El tipus d’ordenació, l’ocupació, el nombre d’habitatges per bloc i el 
nombre de plantes venen assenyalades en els plànols normatius del Pla 
o en la regulació de cada subzona. 

c) Els embolcalls fixats en la documentació gràfica es consideraran màxims 
dins dels quals es desenvoluparan les construccions, respectant les 
distàncies a carrers, veïns i entre les mateixes construccions. En funció 
de l’adaptació als usos específics admesos a la zona es podran modificar 
aquestes previsions sempre i quan es respectin  el sostre màxim 
edificable, l’altura de l’edificació i el nombre màxim d’habitatges. 
Aquesta modificació serà tramitada com un Pla de millora urbana, que 
abraci la unitat de propietat, i l’Ajuntament, per raons de disseny 
urbanístic, podrà fixar els criteris d’aquesta modificació i condicionar-la. 

d) Es consideren també normatius els nivells d’implantació dels blocs i la 
disposició dels pendents de les cobertes, en el cas d’estar establertes. 

e) Només s’admetran cossos volats, de tipus obert, en les façanes 
enfrontades i/o alineades a carrer i en les façanes interiors que distin 
una longitud igual o superior a 5,00 metres dels límits veïns. El vol 
màxim dels cossos volats serà mesurat perpendicularment a la alineació 
de façana. No excedirà d’un metre de volada i d’una ocupació de la 
tercera part de la longitud total de la façana considerada. 

f) Els ràfecs i barbacanes podran sobresortir de les alineacions de les 
façanes un màxim de seixanta centímetres (60 cm.) 
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g) Els espais lliures privats, tant els mancomunats com els vinculats als 
habitatges no seran edificables, no es podran compartimentar ni tancar i 
es destinaran a jardí, accessos de vianants o rodats, rampes i 
aparcaments exteriors. 

h) La sol.licitud de les llicències d’obres per a les construccions, vindran 
acompanyades del projecte executiu de les obres a efectuar en els espais 
exteriors de parcel.la, resolent d’una manera integral tant la composició 
volumètrica dels edificis, com la previsió definitiva de totes les 
construccions auxiliars, en especial les tanques, les marquesines, 
piscines, transformadors i casetes d’intal.lacions. 

i) La unitat mínima de projecte i execució serà la corresponent al volum o 
volums edificables definits en una parcel·la, amb les edificacions 
auxiliars tancaments de parcel·la, enjardinament, urbanització dels 
accessos, rampes i aparcaments formant una unitat compositiva. 

j) La parcel·la que resulti de la reparcel·lació tindrà un caràcter indivisible i 
l’edificació estarà sotmesa al règim de divisió en propietat horitzontal.   

k) L’ús principal, si existeix, és el definit per a cada subzona. 

l) Els usos específics admesos en aquesta zona amb caràcter general (quan 
no estiguin definits en la regulació de les subzones),  són: 

 Residencial unifamiliar (u)  o plurifamiliar (p), segons la subzona 

 Comercial (c), dins les limitacions de la legislació comercial. 

 Oficines i serveis (of)  

 Restauració (r) 

 Industrial (i), categories 1ª i 2ª, situacions 1,2 i 4. 

 Magatzem (m) 

 Aparcament o estacionament (pk) 

 Educatiu (e) 

 Recreatiu (rc) 

 Sanitari-assistencial (sa) 

 Esportiu  (sp) 

 Cultural (cu) 

 Associatiu (as) 

 Administratiu (ad) 

 

2. Regulació específica de cada subzona 

2.1. Subzona 5a: agrupacions d’habitatges unifamiliars aïllats 

Correspon a un àmbit situat entre la carretera de ca l’Artigues (carrer 
Empordà) i el carrer Llitera, a ca l’Estapé, ordenat mitjançant Estudi de 
Detall ED-14, aprovat definitivament amb data de 21 d’abril de 1992. Els 
paràmetres d’aplicació són els següents: 

a) Parcel.la mínima: 1.800 m2s. 

b) Façana mínima: 12 m. 

c) Espai d’ús col.lectiu: 25%. Espai privat: 75% 

d) Edificabilitat: 0,25 m2st/m2s , més 0,06 m2st/m2s complementari, sobre 
l’espai privat. 

e) Volum màxim edificable. 8.503 m3 

f) Altura màxima: planta baixa i una planta pis (PB+1P) 

g) Ocupació màxima: 30% de la superfície neta de la parcel.la. 
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h) Separacions: 5 m a carrer públic i 5 m. a veïns (inclòs espai d’ús 
col.lectiu) 

i) Nombre màxim d’habitatges: 4 habitatges. 

j) Usos: habitatge unifamiliar aïllat (u) i els específics de la zona. 

2.2. Subzona 5b: habitatges unifamiliars aparionats. 

Correspon a un àmbit de la modificació del PGOU  “Les Peces de can 
Guadanya”, aprovat definitivament amb data de 19 de juliol de 2007 (DOGC 
12/11/2007). Els paràmetres d’aplicació són els següents: 

a) Parcel.la mínima: 800 m2s. 

b) Façana mínima: 18 m. 

c) Ocupació màxima: 40% de la superfície de la parcel.la, amb un màxim 
de 200 m2s. 

d) Edificabilitat: 0,32 m2st/m2s sobre la superfície neta de la parcel.la, amb 
un màxim edificable de 300 m2st. 

e) Edificabilitat complementària: 0,10 m2st/m2s sobre la superfície neta de 
la parcel.la, amb un màxim edificable de 50 m2st per unitat de 
residència. 

f) Sostre màxim edificable: 1.800 m2st 

g) Altura màxima: planta baixa i una planta pis (PB+1P). 

h) Separacions: 6 m a carrer públic , 3 m. a veïns i 2 m. a passos de 
vianants.  

i) Nombre màxim d’habitatges: 12 habitatges 

j) Ús principal: habitatge unifamiliar i unifamiliar aparionat amb un màxim 
de 2 habitatges per parcel.la amb una unitat de projecte en una 
composició volumètrica i formal homogènia. 

k) Usos específics: recreatiu, educatiu, sanitari-assistencial, industrial en 
categories 1 i 2, situació B, excepte taller de reparació de vehicles a 
motor, serralleries, fusteries mecàniques i activitats anàlogues. 

2.3. Subzona 5c: agrupacions d’habitatges en filera. 

2.3.1. Subzona 5c1: àmbit situat al casc urbà, entre els carrers d’Anselm 
Clavé i Menorca, ordenat mitjançant Estudi de Detall ED-3/05, aprovat 
definitivament amb data de 25 de maig de 2006. Els paràmetres 
d’aplicació són els que apareixen definits gràficament en els plànols 
d’ordenació, a més dels següents: 

a) Ocupació màxima per usos privats: 80% 

b) Edificabilitat màxima: 0,60 m2st/m2s 

c)  Altura màxima: planta baixa i una planta pis (PB+1P), amb un 
mímin de 6,80 m. i un màxim de 7,50 m. 

d)   Nombre màxim d’habitatges: 20 habitatges  

e)  Ús: habitatges unifamiliars en filera 

2.3.2. Subzona 5c2: àmbit situat al casc urbà, entre els carrers d’Anselm 
Clavé, Baronia de Montbui i Jaume I, ordenat mitjançant Estudi de 
Detall ED-12, aprovat definitivament amb data de 25 de maig de 
2006. Els paràmetres d’aplicació són els que apareixen definits 
gràficament en els plànols d’ordenació, a més dels següents: 

a) Altura màxima: 9 metres,  planta baixa i una planta pis (PB+1P) 

b) Edificabilitat màxima: 5.734 m2st 

c) Nombre màxim d’habitatges: 32 habitatges 

d) Ús: habitatges unifamiliars en filera 
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2.3.3. Subzona 5c3: àmbit situat al casc urbà, al carrer de Sant Joan, ordenat 
mitjançant Estudi de Detall ED-09, aprovat definitivament amb data 
de 25 de maig de 2006. Els paràmetres d’aplicació són els que 
apareixen definits gràficament en els plànols d’ordenació, a més dels 
següents: 

a) Ocupació màxima: 68% en planta baixa i 40% plantes pis. No 
s’admeten edificacions auxiliars. 

b) Altura màxima: 9,00 m., corresponents a planta baixa i dos plantes 
pis (PB+2P). 

c) Nombre màxim s’habitatges: 6 habitatges 

d) Ús principal: habitatge unifamiliar en filera (u). 

e) Usos específics: comercial en situacions A i B fins a un màxim de 
250 m2st; en situacions Ci D, fins a 350 m2st; i en situació E, fins a 
500 m2st. 

2.4. Subzona 5d: habitatges plurifamiliars en alineació de vial 

2.4.1. Subzona 5d1: àmbit situat al casc urbà, entre l’av. Països Catalans i el 
carrer Perpinyà, segons llicències d’obres concedides. Els paràmetres 
d’aplicació són els que apareixen definits gràficament en els plànols 
d’ordenació: 

a) Profunditat edificable: 13 m. 

b) Altura màxima: PB+2P i PB+3P, segons indicació gràfica en els 
plànols. 

c) Nombre màxim d’habitatges: 22 habitatges. 

d) Ús principal: habitatge plurifamiliar (p). 

2.4.2. Subzona 5d2: àmbit situat al casc urbà, entre els carrers d’Anselm 
Clavé, Pau Claris i Josep Sala Ambrós, ordenat segons Pla especial 
aprovat definitivament amb data de 17 de juliol de 2002 (DOGC 
13/12/2002). Els paràmetres d’aplicació són els que apareixen definits 
gràficament en els plànols d’ordenació: 

a) Ocupació i Ocupació i altura màxima: les indicades gràficament en 
els plànols d’ordenació. 

b) Edificabilitat màxima: 5.411 m2st. 

c) Nombre màxim d’habitatges: 54 habitatges. 

2.5. Subzona 5e: habitatges plurifamiliars en bloc aïllat  

2.5.1. Subzona 5e1: àmbit situat a la Pineda Feu-el Pinar, ordenat segons el 
Pla especial La Cruïlla, aprovat definitivament amb data de 6 de març 
de 1996 (DOGC 15/04/1996), i pels estudis de detall ED-1/05 i ED-
4/05. Els paràmetres d’aplicació són els que apareixen definits 
gràficament en els plànols d’ordenació: 

a) Ocupació i altura màxima: les indicades gràficament en els plànols 
d’ordenació. 

b) Altures edificacions: 4,50 m (PB); 7,50 m (PB+1P); 10,50 m 
(PB+2P). 

c) Sostre màxim edificable: 7.685 m2st. 

d) Nombre màxim d’habitatges: 55 habitatges. 

e) Ús principal: habitatge plurifamiliar (p). 

2.5.2. Subzona 5e2: àmbit situat a ca l’Artigues, al carrer de Matarranya, 
ordenat segons la modificació del Pla general aprovada 
definitivament amb data de 16 d’octubre de 2008 (DOGC 
30/12/2008). Els paràmetres d’aplicació són els que apareixen definits 
gràficament en els plànols d’ordenació: 
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a) Ocupació i altura màxima: les indicades gràficament en els plànols 
d’ordenació. S’admet un 20% d’ocupació addicional fora del 
perímetre regulador, en planta soterrani, sempre que estigui 
destinat a accessos, rampes i circulacions de l’ús d’aparcament. 

b) Coeficient d’edificabilitat bruta total: 0,82 m2st/m2s. 

c) Sostre màxim edificable: 14.037 m2st. 

d) Edificabilitat neta per parcel.la: 1,75 m2st/m2 

e) La parcel.la té caràcter indivisible i la unitat mínima de projecte i 
execució correspon al volum o volums de cada parcel.la, incloses 
edificacions auxiliars, tanques, enjardinament i urbanització, 
formant una unitat compositiva. 

f) Nombre màxim d’habitatges: 64 habitatges. 

g) Ús principal: habitatge plurifamiliar (p).  

h) Usos específics: tots els admesos a la zona excepte l’industrial. 

2.5.3. Subzona 5e3: àmbit situat a can Salgot, al carrer de Ramon Llull, 
ordenat segons la modificació del Pla general aprovada 
definitivament amb data de 16 d’octubre de 2008 (DOGC 
22/01/2009). Els paràmetres d’aplicació són els que apareixen definits 
gràficament en els plànols d’ordenació: 

a) Ocupació i altura màxima: les indicades gràficament en els plànols 
d’ordenació. S’admet un 20% d’ocupació addicional fora del 
perímetre regulador, en planta soterrani, sempre que estigui 
destinat a accessos, rampes i circulacions de l’ús d’aparcament. 

b) Edificabilitat neta per parcel.la: 0,60 m2st/m2s. 

c) La parcel.la té caràcter indivisible i la unitat mínima de projecte i 
execució correspon al volum o volums de cada parcel.la, incloses 
edificacions auxiliars, tanques, enjardinament i urbanització, 
formant una unitat compositiva. 

d) Nombre màxim d’habitatges: 32 habitatges. 

e) Ús principal: habitatge plurifamiliar (p) 

f) Usos específics: tots els admesos a la zona excepte l’industrial. 

2.5.4. Subzona 5e4: àmbits discontinus situats al casc urbà, en l’entorn del 
carrer d’Alacant, entre l’avinguda dels Països Catalans i el carrer 
d’Anselm Clavé ordenat parcialment  segons la modificació del Pla 
general aprovada definitivament amb data de 16 d’octubre de 2008 
(DOGC 22/01/2009) i llicències d’edificació. Els paràmetres d’aplicació 
són els que apareixen definits gràficament en els plànols d’ordenació: 

a) Ocupació i altura màxima: les indicades gràficament en els plànols 
d’ordenació. 

b) La parcel.la té caràcter indivisible i la unitat mínima de projecte i 
execució correspon al volum o volums de cada parcel.la, incloses 
edificacions auxiliars, tanques, enjardinament i urbanització, 
formant una unitat compositiva. 

c) Nombre màxim d’habitatges: 42 habitatges. 

d) Ús principal: habitatge plurifamiliar (p). 

g) Usos específics: tots els admesos a la zona excepte l’industrial. 

2.5.5. Subzona 5e5: àmbit de can Bosch, situat al centre històric, ordenat 
segons el Pla especial del nucli històric, aprovat definitivament amb 
data de 22 demarç de 2000 (DOGC 25/05/2000). Els paràmetres 
d’aplicació són els corresponents al polígon d’actuació PAU-11 (Barri 
de can Bosch), segons definició gràfica en els plànols i en la fitxa 
normativa.  
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2.5.6. Subzona 5e6: àmbit situat al casc urbà, entre els carrers d’Anselm 
Clavé, Baronia de Montbui i Jaume I, ordenat mitjançant Estudi de 
Detall ED-12, aprovat definitivament amb data de 25 de maig de 
2006. Els paràmetres d’aplicació són els que apareixen definits 
gràficament en els plànols d’ordenació: 

a) Ocupació i altura màxima: les indicades gràficament en els plànols 
d’ordenació. Altura màxima: planta baixa i dues plantes pis 
(PB+2P). Planta baixa amb front al carrer Anselm Clavé:  porticada 
i dús comercial. 

b) Edificabilitat màxima: 6.050 m2st. 

c) Nombre màxim d’habitatges: 29 habitatges. 

2.5.7. Subzona 5e7: àmbit situat al casc urbà, avinguda de Francesc Macià, 
33-35, segons llicències d’obres concedides. Els paràmetres 
d’aplicació són els que apareixen definits gràficament en els plànols 
d’ordenació: 

d) Ocupació i altura màxima: les indicades gràficament en els plànols 
d’ordenació.  

e) Edificabilitat màxima: 3.000 m2st 

f) Nombre màxim d’habitatges: 12 habitatges. 

2.5.8. Subzona 5e8: correspon a un àmbit de la modificació del PGOU  “Les 
Peces de can Guadanya”, aprovat definitivament amb data de 19 de 
juliol de 2007 (DOGC 12/11/2007). Els paràmetres d’aplicació són els 
següents: 

a) Ocupació i altura màxima: les indicades gràficament en els plànols 
d’ordenació. S’admet un 20% d’ocupació addicional fora del 
perímetre regulador, en planta soterrani, sempre que estigui 
destinat a accessos, rampes i circulacions de l’ús d’aparcament 

b) La parcel.la té caràcter indivisible i la unitat mínima de projecte i 
execució correspon al volum o volums de cada parcel.la, incloses 
edificacions auxiliars, tanques, enjardinament i urbanització, 
formant una unitat compositiva. 

c) Sostre màxim edificable: 12.000 m2st. 

d) Nombre màxim d’habitatges: 120 habitatges, dels quals 42 amb 
protecció oficial. 

e) Ús principal: habitatge plurifamiliar (p) 

f) Usos específics: tots els admesos a la zona excepte l’industrial. 

2.5.9. Subzona 5e9: correspon a un àmbit situat al casc urbà, al carrer de 
Sant Joan, ordenat en part mitjançant Estudi de Detall ED-10, aprovat 
definitivament amb data de 27 de gener de 1990, i en part segons 
llicències d’obres concedides. Els paràmetres d’aplicació són els que 
apareixen definits gràficament en els plànols d’ordenació, a més dels 
següents: 

a) Ocupació i altura màxima: les indicades gràficament en els plànols 
d’ordenació. Altura màxima: planta baixa i dues plantes pis 
(PB+2P) en l’àres de l’Estudi de Detall i planta baixa i cinc plantes 
pis (PB+5P) en la resta.  

b) Sostre edificable: 7.400 m2st 

c) Nombre màxim d’habitatges: 55 habitatges. 
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Secció sisena. Zona 6: Nuclis 

 

Art. 188 Definició i objectius 

1. Aquesta zona inclou aquells antics nuclis habitats d’orígen agrícola o rural, que 
han assolit un nivell suficient de consolidació urbana i que cal regular en la seva 
dinàmica de desenvolupament.  

2. Els objectius del Pla en aquesta zona són: 

a) Mantenir i ampliar els nivells de consolidació urbana assolits tot  conservant 
el seu caràcter tradicional i la personalitat de cada nucli. 

b) Fomentar els processos de reforma i millora o, en el seu cas, de substitució 
de les edificacions. 

c) Facilitar la implantació dels elements d’urbanització, serveis, dotacions i 
espais lliures necessàries. 

3. El tipus d’ordenació és el d’edificació aïllada o atípica, segons els casos. 

Art. 189 Subzones 

1. Aquest Pla assigna una regulació específica i pròpia a cada un dels nuclis 
tradicionals delimitats, d’acord amb les segünets subzones: 

a) Subzona 6a: can Marlès  

b) Subzona 6b: can Ribell 

c) Subzona 6c: raval d’en Xicota 

2. Cada subzona integra la ordenació aprovada anteriorment tant pel que fa a la 
normativa d’aplicació com a la regulació gràfica i numèrica continguda en les 
fitxes normatives corresponents a cada polígon, o en els plànols d’ordenació del 
present Pla. 

3. El raval d’en Xicota es classifica directament en sòl urbà. Can Marlès i can Ribell 
queden subjectes a l’execució d’un polígon d’actuació urbanística:  

PAU-6 Can Marlès 
PAU-7 Can Ribell 

Art. 190 Regulació de la subzona 6a: can Marlès 

1. S’integra la normativa urbanística derivada del Pla especial del nucli rural de can 
Marlès, aprovat definitivament amb data de 28 de juny de 2000 (DOGC 
13/09/2000): 

a) L’altura màxima de l’edificació serà de una planta baixa i una planta pis 
(PB+1P), corresponent a 7,50 metres. Es permeten les plantes destinades a 
golfes. 

b) Coberta: inclinada a una o dos aigües, de materiual ceràmic (teula aràbiga) i 
un pendent màxim del 30%. Es prohibeixen les de materials de fibrociment, 
xapa o anàlegs. 

c) Materials de façana: pedra; estucat; arrebossat i pintat. Les llindes, brancals i 
ampits es poden resoldre amb elements de pedra o ceràmica. 
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d) Cossos sortints: no es permeten les tribunes a l’espai públic. El ràfec 
sobresortirà com a màxim del pla de façana 0,50 metres  i es permetran els 
cossos volats i balcons amb les següents limitacions: voladís màxim 30 cm; 
amplada < 1,40 metres; cantell llosa < 12 cm; barana calada de fossa. 

e) Composició de façana: façanes planes (sense reculades); superfície 
obertures < 35% superfície façana; obertures disposades segons eixos 
verticals; obertures de forma predominantment vertical. 

f) Cossos auxiliars: de planta baixa, no es poden destinar a ús d’habitatge; el 
gàlib màxim d’ocupació serà com a màxim del 50% de la parcel.la sobrant; 
coberta plana o inclinada amb un pendent inferior al 30%. 

g) Tanques: a l’espai públic,  tindran una altura màxima de 3,00 metres, 
repartits en un primer tram de 1,50 metres de materials opacs i tractat com 
a façana, i la resta de materials calats o vegetals. Les tanques  a veïns 
tindran una altura màxima de 2 metres. 

h) La densitat màxima és de 2 habitatges per parcel.la. 

i) L’ús principal és el d’habitatge 

j) Els usos específics són: 

 Comercial (c) 

 Hoteler (h) 

 Residencial especial (re) 

 Restauració (r) 

 Industria artesanal, només en categories 1ª i 2ª, situació 1 

 Magatzem (m) per a ús agrícola, en els cossos auxiliars. 

2. En la zona de protecció de les masies (clau P en els plànols d’ordenació): 

a) No es permeten obres que suposin un increment del volum actual. 

b) Es poden realitzar obres de rehabilitació, recuperant els elements 
tradicionals, prèvia presentació d’un avantprojecte. 

3. Es delimiten dos polígons d’actuació, indicats en la fitxa normativa PAU-6, quins 
paràmetres són els següents. 

3.1. UA-CM1: 

a) Sistema d’actuació: reparcel.lació, modalitat compensació bàsica (propietari 
únic). 

b) Nombre màxim d’habitatges: 5 habitatges. 

c) Sostre edificable màxim: 1.051,80 m2st 

d) Aquest polígon ha d’assumir el 18% del pressupost d’urbanització de la 
plaça de can Marlès.  

e) En tant no s’executi es podrà mantenir l’activitat ramadera familiar i es 
podrà ampliar el volum destinat a l’explotació ramadera fins a un 30% més 
del volum existent a data de 13/09/2000. 

3.2. UA-CM2: 

a) Sistema d’actuació: reparcel.lació, modalitat cooperació. 

b) Nombre màxim d’habitatges: 15 habitatges. 

c) Sostre edificable màxim: 4.791,50 m2st. 
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Art. 191 Regulació comuna a les subzones 6b i 6c 

Per a les subzones 6b i 6c s’estableixen els següents paràmetres d’obligat 
compliment: 

a) L’altura màxima de l’edificació serà de una planta baixa i una planta pis 
(PB+1P), corresponent a 7 metres. 

b) Les edificacions se situaran obligatòriament dins dels perímetres reguladors 
assenyalats explícitament en els plànols normatius, tot i que prevaldran les 
alineacions dels edificis existents. 

c) Dintre d’aquest perímetre regulador els volums edificables no podran 
superar la longitud de 12 metres per a cada unitat d’edificació i guardaran 
una distància de 3 metres als límits laterals i entre ells. 

d) Els espais lliures de parcel·la no seran edificables i es destinaran a jardí en la 
seva totalitat, a excepció de les construccions auxiliars admesses. El 
percentatge mínim de sòl no pavimentat serà d’un 90% de la superfície 
lliure de la parcel.la. 

e) En cas de façana al carrer reculada respecte a l’alineació del vial, serà 
obligada la construcció d’una tanca que es regularà segons les disposicions 
del tipus d’ordenació per edificació aïllada. 

f) L’ús principal és el d’habitatge unifamiliar. 

g) Els usos específics admesos són els següents: 

 Habitatge unifamiliar (u) aïllat i aparionat. 

 Industrial (i), categories 1ª i 2ª, situacions 1, 2 i 4, excepte tallers de 
reparació de vehicles automòbils, tallers de serralleria, fusteria 
mecànica o similars. 

 Magatzem agrícola (m). 

Art. 192 Regulació de la subzona 6b: can Ribell 

1. Parcel·la mínima 

La parcel·la mínima és de 300 m2s, amb una façana mínima a carrer de 14 
metres. 

2. Alineacions.  

Les edificacions principals destinades a habitatge se situaran obligatòriament 
dins dels perímetres reguladors assenyalats explícitament en els plànols 
d’ordenació, prevalent les alineacions dels edificis existents.  

3. Ocupació.  

El percentatge màxim d’ocupació és del 40% de la superfície de la parcel·la. 

4. Edificabilitat.  

El coeficient d’edificabilitat neta és de 0,60 m2st/m2s quadrat de sòl, amb un 
sostre màxim edificable de 180 m2st. 

5. Construccions auxiliars.  

La regulació de construccions auxiliars s’adaptarà a les disposicions del sistema 
d’ordenació d’edificació aïllada, tot i que com a norma específica s’accepta que 
els porxos d'entrada als habitatges, amb unes dimensions màximes de 2 metres 
de fondària i 3 metres d'amplada, que podran situar-se en la franja davantera 
fora del perímetre regulador, adossats a la façana de l'habitatge. 

6. Densitat màxima. 

18 habitatges 
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Art. 193 Regulació de la subzona 6c: raval d’en Xicota 

1. Parcel.la mínima. 

La parcel·la mínima és de 300 m2s, amb una façana mínima a carrer de 14 
metres. Es farà constar de manera obligatòria en el Registre de la Propietat el 
caràcter indivisible de la parcel·la. Això no obstant, es podran agrupar diverses 
parcel·les cadastrals per tal de formar una parcel·la urbanística més gran.  

2. Alineacions.  

La fondària màxima edificable es fixa en els plànols normatius, prevalent la 
distància real entre l’alineació de la façana i l’alineació posterior de l’edificació 
de les preexistències. L’alineació posterior no sobresortirà mai més que les 
contigües existents. 

3. Espais lliures de parcel·la.  

En cas de construccions ja existents en l’espai lliure de parcel·la, quedaran en 
situació de volum disconforme i hauran de ser enderrocades en el moment que 
s'exhaureixi l'edificabilitat màxima permesa en la sol·licitud d'obres noves o 
ampliacions a fer dins la parcel·la 

4. Construccions auxiliars.  

Els espais lliures determinats a partir de l’alineació posterior de l’edificació, 
definits com a espais lliures interiors, podran ésser ocupats en part per 
edificacions auxiliars, sense que en cap cas sobrepassin l’alçada de la planta 
baixa, amb un màxim del 10% d'ocupació i/o 35 metres quadrats de superfície 
construïda. Aquestes construccions hauran d'estar incloses en el perímetre 
regulador, llevat que es disposi d'un document de mutu acord entre veïns per 
situar-les en les franges laterals o posteriors. 

5. Planta soterrani.  

La planta soterrani podrà sobresortir del perímetre regulador de l'edificació en 
un 10% d'ocupació per facilitar els accessos als aparcaments. 

6. Planta golfes.  

Dins l’altura reguladora, els espais situats damunt l’última planta d’habitatge i 
generats pels pendents de la coberta, es podran destinar a golfes i localització 
d’elements tècnics de les instal·lacions. L’arrencada de la coberta a l’alineació de 
les façanes no podrà superar 0,40 m. de l’últim sostre. 

7. Condicions estètiques. 

En relació a les condicions estètiques de les edificacions regiran les disposades 
en la zona de casc antic. 

8. Densitat. 

35 habitatges. 
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Secció setena. Zona 7: Edificació mixta residencial-comercial  

 

Art. 194 Definició i objectius 

1. Comprèn aquells sectors de sòl urbà que per la seva especial localització, 
dimensions i estructura de la propietat permet regular estructures urbanístiques 
que facilitin la implantació d’activitats de tipus central. 

2. Els objectius del Pla en aquesta zona són conseqüència directa de la pròpia 
definició i es concreten en: 

a) Dotar els àmbits així qualificats d’una especial caracterització urbanística i 
arquitectònica en relació a la resta de l’espai urbà immediat. 

b) Facilitar la localització d'usos complementaris a la funció residencial, 
tendents a la formació de subcentres urbans. 

c) Reconduir els processos densificadors presents. 

Art. 195 Desplegament del Pla 

1. El Pla es desplegarà atenent a l’ordenació continguda en els plànols d’ordenació, 
quan a paràmetres per l’edificació i volumetria resultant. 

2. La unitat de zona es definirà a l’empar del conjunt d’illes afectades a la mateixa 
qualificació i que siguin contigües. Es tindrà especial cura en els aspectes 
d’integració amb sectors veïns d’equipaments i serveis. 

3. Per raons de disseny urbanístic, es podran modificar aquestes previsions sempre 
i quan es respectin els percentatges de sòl públic, el sostre màxim edificable i 
l’alçada d’edificació. Aquesta modificació es tramitarà mitjançant un Pla de 
millora urbana. 

Art. 196 Regulació general 

1. Tipus d’ordenació. 

El tipus d’ordenació és el de volumetria específica. 

2. Els paràmetres reguladors de l’edificació sön : 

L’ordenació volumètrica ve assenyalada en els plànols d’ordenació, en quan a 
l’ocupació en planta i el nombre màxim de plantes. Aquesta ordenació pot 
modificar-se o ampliar-se, en els casos que  no estiguin exhaurits els paràmetres 
màxims següents : 

a) L’espai d’ús privat mancomunat serà com a mínim del 40%, que deurà ésser 
destinat en la seva totalitat a jardí i estacionament. 

b) L’espai d’ús privat serà com a màxim el 60%. 

c) El percentatge d’ocupació en planta baixa és del 100% respecte de l’espai 
d’ús privat i en planta pis el 60%. 

d) El coeficient d’edificabilitat zonal és de 0,80 m2st/m2s. 

e) El perímetre regulador es podrà ajustar a les alineacions dels vials. 

f) L’altura de l’edificació serà com a màxim de planta baixa i planta pis (PB+1P) 
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Aquestes modificacions o ampliacions de la volumetria indicada en els plànols 
normatius es realitzaran mitjançant la redacció de Plans de millora urbana. 

3. Els usos principals són el d’habitatge i el comercial. 

4. Els usos específics admesos són els següents: 

 Habitatge unifamiliar (u) i plurifamiliar (p) 

 Comercial (c) 

 Oficines i serveis (of) 

 Industrial (i), categoria 1ª i 2ª, situacions 1, 2 i 4.  

 Estació de serveis (es) 

 Hoteler (h) 

 Residencial especial (re) 

 Educatiu (e) 

 Recreatiu (rc) 

 Sanitari-assistencial (sa) 

 Cultural (cu) 

 Associatiu (as) 

 Administratiu (ad) 
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Secció vuitena. Zona 8: Ordenació especial 

 

Art. 197 Definició i objectius 

1. Comprèn aquells sectors edificats sense una ordenació estructurada, amb 
barreja d’usos i tipologies edificatòries heterogènies. El seu àmbit territorial és 
petit i es delimita per la seva xarxa viària bàsica i/o local que l’envolta. 

2. La manca d’estructura urbana, en el seu més ampli sentit, estableix l’objectiu 
bàsic d’aquest tipus de qualificació: la regulació específica dels paràmetres 
urbanístics vers un procés de renovació urbana del sector. 

Art. 198 Desplegament del Pla 

El planejament en aquesta zona es desplegarà amb caràcter general mitjançant 
mitjançant un estudi previ de concreció de l’ordenació de volums, o d’un pla de 
millora urbana si es tracta d’una illa sencera,  d’acord amb les disposicions de 
l’article 252 RLU, el qual haurà de fixar de forma detallada l’ordenació resultant de la 
millor opció urbanística en relació a les preexistències, per tal d’evitar mitgeres al 
descobert i donar resposta a les diferents tipologies que es donen en aquesta zona 
mitjançant un sistema d’ordenació atípica. 

Art. 199 Regulació general 

1. El tipus d’ordenació podrà ser el d’edificació aïllada, volumetria específica o 
alineació a carrer, segons el que sigui dominant en l’entorn immediat, i d’acord 
amb la ordenació continguda en els plànols d’ordenació. 

2. Es compliran les següents condicions i paràmetres: 

a) La parcel.la mínima s’estableix en 250 metres quadrats. 

b) La façana mínima al carrer serà de 8 metres, en el cas d’edificacions entre 
mitgeres i de 11 metres en el cas d’edificació aïllada. 

c) El percentatge màxim d’ocupació és del 40% de la superfície de la parcel.la. 

d) L’altura és la que es regula expressament en els plànols d’ordenació. En el 
front de l’avinguda dels Països Catalans és de planta baixa més dues plantes 
pis (PB+2P). 

e) L’edificació es podrà ajustar al fons de la parcel.la, però l’obertura de forats 
solament es podrà produir a 1 metre de l'esmentat límit, excepte que 
expressament ho autoritzi el veí afectat. 

f) El coeficient d’edificabilitat neta és de 0,60 m2st/m2s, més 0,10 m2st/m2s 
per edificacions auxiliars.  

g) En els casos d’edificació aïllada s’aplicaran els paràmetres reguladors de la 
subzona 3a. 

3. L’ús principal és el d’habitatge. 

4. Els usos específics admessos són els següents:  

 Habitatge unifamiliar (u) i plurifamiliar (p) 

 Comercial (c), en planta baixa o ús exclusiu. 
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 Industrial (i), categoria 1ª i 2ª, situacions 1, 2 i 4. 

 Educatiu (e) 

 Recreatiu (rc) 

 Sanitari-assistencial (sa) 

 Cultural (cu) 

 Associatiu (as) 



POUM de Lliçà d’Amunt  Gener 2014 
Document per aprovació definitiva 

 

129 

 

Secció novena. Zona 9: Equipament privat 

 

Art. 200 Definició, objectius i subzones 

1. Constitueixen aquesta zona aquells sòls destinats a la implantació 
d’equipaments i  serveis, que essent d’interès públic, poden funcionar en règim 
de propietat privada i que, sense constituir sistemes generals, milloren el nivell 
de servei a la comunitat i permeten una millor estructuració del territori. 

2. Els objectius del Pla en aquesta zona es sintetitzen en els següents punts: 

a) Mantenir en la seva actual situació sòls que avui ja venen donant aquest 
tipus de serveis i protegir el seu futur manteniment. 

b) Alliberar a la iniciativa pública municipal de la gestió exhaustiva i total dels 
sòls destinats a equipaments, incentivant a la iniciativa privada a implantar i 
mantenir els mateixos. 

c) Establir reserves de futur. 

3. En funció de les seves característiques es defineixen dues subzones: 

a) Subzona 9a 

b) Subzona 9b. Dins d’aquesta subzona s’estableix la modalitat 9b/1. 

Art. 201 Règim aplicable a la subzona 9a 

1. Correspon a aquells sòls destinats a instal.lacions i serveis a l’aire lliure, 
principalment activitats esportives, i que incorporen les mínimes edificacions 
necessàries per assegurar el normal desenvolupament de les activitats. 

2. La intervenció municipal, en funció de les competències que té assignades, 
podrà introduir les condicions i modificacions que estimi necessàries a fi de 
respectar els objectius fixats per aquesta zona. 

3. El tipus d’ordenació és el de volumetria específica. 

4. Els paràmetres d’ordenació són: 

a) El coeficient d’edificabilitat zonal és de 0,10 metres quadrats de sostre per 
metre quadrat de sòl. 

b) El percentatge màxim d’ocupació és del 5%. 

c) L’altura de l’edificació és de planta baixa més una planta pis. 

5. L´ús principal és l’esportiu (sp).  

6. S’admeten també els següents usos complementaris:  

 Comercial (c) 

 Recreatiu (rc) 

 Cultural (cu) 

 Associatiu (as) 

7. Complementàriament s’admet un habitatge unifamiliar per cada unitat 
homogèniament qualificada, destinat al guarda. 
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Art. 202 Règim aplicable a la subzona 9b 

1. Correspon a aquells sòls destinats a instal.lacions, equipaments i serveis en els 
quals el volum edificable representa un element essencial pel normal 
desplegament de l’activitat. 

2. El tipus d’ordenació és el de volumetria específica. 

3. El desplegament del planejament es realitzarà mitjançant un Pla de millora 
urbana, que contemplarà l’ordenació volumètrica i fixarà els usos a què es 
destinarà entre els admesos a la zona.  

4. Els paràmetres d’ordenació són els següents: 

a) El perímetre regulador es separarà un mínim de 3 metres dels límits de la 
parcel.la, excepció feta de les alineacions de vial, on la separació serà de 6 
metres. 

b) El coeficient d’edificabilitat zonal és de 0,80 m2st/m2s. 

c) El percentatge màxim d’ocupació és de 50%. El sòl no edificat es 
sistematitzarà amb jardineria i estacionament de vehicles. 

d) El nombre màxim de plantes és de planta baixa i una planta pis (PB+1P). 

5. Els usos principals i compatibles els determinarà el Pla de millora urbana. 

6. Els usos específics admesos són: 

 Comercial (c) 

 Industrial (i), categories 1ª i 2ª, situació B. 

 Hoteler (h) 

 Residencial especial (re) 

 Educatiu (e) 

 Recreatiu (rc) 

 Sanitari-assistencial (sa) 

 Esportiu (sp) 

 Cultural (cu) 

 Associatiu (as) 

 Públic-administratiu (ad) 

7. Complementàriament s’admet un habitatge unifamiliar per a cada unitat 
homogèniament qualificada, destinat al guarda. 

8. En la subzona 9b/1, l’ús principal i únic admès és el de residència de gent gran 
(re), es defineix un coeficient d’edificabilitat de 1 m2st/m2, amb una altura 
màxima de planta baixa i tres plantes pis (PB+3P). La resta de paràmetres són els 
corresponents a la subzona 9b, en tot alló que no contradigui els definits 
expressament en els plànols d’ordenació. 

 



POUM de Lliçà d’Amunt  Gener 2014 
Document per aprovació definitiva 

 

131 

 

Secció desena. Zona 10: Verd privat 

 

Art. 203 Definició i objectius 

1. Aquesta zona inclou aquells sòls que, tant per les característiques de les 
edificacions existents com dels espais lliures vinculats a la mateixa, 
constitueixen referències dins la trama urbana,  que el Pla proposa mantenir. 

2. Els objectius que el Pla es proposa amb aquesta qualificació són: 

a) Protegir unes edificacions que, al marge de la seva possible inclusió o no al 
Catàleg de Béns protegits, constitueixen un punt referencial dins la trama 
urbana. 

b) Semantitzar els diferents sectors urbans mitjançant l’establiment de 
mesures que permetin la permanència dels factors que hi col.laboren. 

Art. 204 Règim  general aplicable  

1. El Pla contempla el manteniment de les actuals edificacions en la seva 
volumetria actual, forma i textura. Són permeses les obres de consolidació i 
millora que siguin necessàries pel bon manteniment de les construccions, però 
no es permeten les d’enderroc total. 

2. En els edificis inclosos en el Catàleg de Béns Protegits no s’ademeten 
increments de volum. Les reformes i modificacions per adaptació a nous usos 
han de seguir com a criteri el manteniment de les característiques que van 
originar la seva inclusió a l’esmentat Catàleg. A tal fi, s’adjuntarà el projecte 
detallat de les obres a realitzar, amb una memòria explicativa de l’adequació 
dels criteris de disseny a allò que en aquest article es disposa. S’adjuntaran així 
mateix fotografies de l’edifici i els seu context, interiors i exteriors, on s’han 
d’efectuar les obres. 

3. En els edificis no inclosos en el Catàleg s’admet un increment de volum d’un 
màxim del 50% del ja existent en la fitxa de l’impost de béns immobles a data de  
1991, sempre que estigui justificat pels usos a què es destina l’edificació, i les 
ampliacions es realizaran en planta baixa en volums enganxats o separats un 
màxim de 5 metres de l’edifici principal amb els criteris constructius i 
compositius de les edificacions existents.  

4. En aquesta zona no es defineix ús principal amb caràcter general. 

5. Els usos específics admesos són els següents:: 

 Habitatge unifamiliar (u) 

 Comercial (c) 

 Oficines (of) 

 Hoteler (h) 

 Residencial especial (re) 

 Educatiu (e) 

 Recreatiu (rc) 

 Sanitari-assistencial (sa) 

 Cultural (cu) 
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 Associatiu (as) 

 Públic-administratiu (ad) 

6. Les tanques es regularan segons el sistema d’ordenació per edificació aïllada. 

7. L’espai lliure s’ha de sistematitzar amb jardineria i arbrat. En ell no serà permesa 
cap tipus d’edificació auxiliar, ni tan sols de tipus provisional. Aquest apartat 
haurà de constituir un document més del projecte que es presenti i haurà 
d’ésser executat paral.lelament a les obres de construcció o reparació 
corresponent. 

8. La intervenció municipal, en funció de les competències que té assignades, 
podrà introduir les condicions i modificacions que s’estimi necessàries a fi de 
respectar els objectius  fixats en aquesta zona. Així mateix, podrà instar a dur a 
terme les obres de millora, reparació, consolidació i ornament necessàries per a 
la bona conservació i presència de l’edificació. 

9. No està permès realitzar cap parcel.lació a l’interior de la zona homogèniament 
qualificada. La finca registral coincideix amb la parcel.la mínima urbanística i el 
seu caràcter d’indivisibilitat es farà constar de manera obligatòria en el Registre 
de la Propietat.  

Art. 205 Regulació específica can Rovira 

En la zona 10 situada a can Rovira es mantenen les condicions i paràmetres 
establerts en la pla parcial aprovat:  

a) Correspon a un conjunt de nou habitatges aparionats de dos en dos dintre 
d’una parcel·la unitària, la qual se subdivideix en una part edificable de 
2.108,2 m2 i una altre de conservació bosc. 

b) Parcel·la mínima: la definida com a tal en el projecte de compensació. 

c) El percentatge màxim d’ocupació és del 50%. 

d) El coeficient d’edificabilitat és de 0,22 m2st/m2s. 

e) El coeficient d’edificabilitat complementària queda englobat en l’anterior. 

f) L’altura de l’edificació és com a màxim de planta baixa i una planta pis 
(PB+1P). 

g) Separacions: a vial i separació de l’àrea de conservació del bosc no serà 
inferior a 6 metres; als altres llindars i vials rurals, 3 metres. Les 
edificacions es separaran entre elles un mínim de 6 metres, si bé pot 
admetre’s que s’enllacin mitjançant porxos o cossos oberts de planta baixa i 
altura màxima de 3’50 metres. 

h) Ús principal: habitatge unifamiliar i unifamiliar aparionat amb un màxim 
de dos habitatges per parcel·la en una unitat de projecte amb una 
composició volumètrica i formal homogènia. 

i) Condicions per l’àrea de conservació del bosc: 

 Solament es poden autoritzar activitats i instal·lacions relacionades amb 
els valors naturals i l’explotació forestal. 

 Es prohibeix la tala d’arbres que no responguin a plans d’explotació 
forestals, havent-se d’assegurar en tot cas, per raons d’interès urbanístic, 
la permanència de les masses forestals i de l’arbrat. 

 Sense perjudici de l’obligació de sol·licitar altres autoritzacions serà 
preceptiva per qualsevol activitat la corresponent llicència municipal. En 
la sol·licitud s’haurà de justificar expressament la compatibilitat de 
l’activitat en respecte dels valors protegits. A la llicència municipal es 
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faran constar les mesures que es deuran adoptar per tal d’assegurar la 
preservació total d’aquests sectors. 

 En aquesta zona seran d’aplicació les mesures determinades per la 
legislació sectorial vigent sobre protecció i prevenció d’incendis forestals. 
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Secció onzena. Zona 11: Activitat terciària-comercial 

 

Art. 206 Definició i objectius 

1. Comprèn aquells sòls on, per la seva especial situació territorial o en polígons 
industrials o, en general, d’activitat econòmica, es regulen les condicions per a 
la reforma, ampliació o canvi d’ús de les edificacions existents,  o per a la nova 
implantació d’usos i activitats econòmiques. 

2. Els objectius del Pla en aquests sectors es concreten en: 

a) Localitzar certs usos industrials i de magatzematge, juntament amb altres  
terciaris i comercials compatibles, en els sectors urbans més adequats a 
aquestes activitats. 

b) Reconduir els processos d’implantació de serveis en el territori.  

c) Dotar de la necessària infraestructura, serveis urbans i condicions urbanes 
als sòls amb aquesta qualificació urbanística.  

Art. 207 Subzones 

Es defineixen dues subzones: 

a) Subzona 11a: activitat terciària-comercial agrupada 

b) Subzona 11b: activitat terciària-comercial aïllada 

c) Subzona 11c: activitat terciària-comercial compartida 

Art. 208 Disposicions comunes 

1. Condicionants urbanístics 

a) Prèviament a la tramitació dels corresponents expedients d'activitats, 
per sol·licitar el certificat de compatibilitat urbanística, es presentarà, a 
més de la documentació assenyalada legalment, la justificació de la 
idoneïtat dels accessos, trànsit de camions, càrrega i descàrrega 
generada per l'activitat, justificació d'aparcaments pels treballadors i 
visitants, i totes aquelles qüestions que l'activitat pugui generar en la via 
pública o en els espais lliures de parcel·la. 

b) L'Ajuntament es pronunciarà sobre la possibilitat d'implantació, valorant 
el compliment dels usos admesos, els nivells de molèstia, els 
condicionants urbanístics i d'infraestructures urbanes.  

2. Espais lliures de parcel·la 

a) L’espai lliure comunitari o el pati de la parcel·la estarà destinat a 
aparcaments, maniobres de circulació interna, càrrega i descàrrega, 
jardineria i arbrat, i en el cas concret de la separació dels límits del sòl urbà 
amb el riu Tenes es tractarà com un espai enjardinat, amb abundant 
plantació d’arbres.  
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b) En els espais lliures de parcel·la no s’admetrà cap tipus d’emmagatzematge 
ni dipòsits d'envasos, embalatges o acopi de materials a l’aire lliure, i haurà 
de mantenir-se amb les adequades condicions de decòrum. 

c) L'incompliment de les condicions assenyalades en el paràgraf anterior pot 
donar lloc, en virtut de les disposicions de la Llei d’urbanisme, a que per 
part de l'Ajuntament, es dicti la corresponent ordre d'execució per tal de 
mantenir el conjunt amb les condicions de salubritat i ornament exigides 
pel planejament i per les condicions de les llicències.   

d) En l’espai lliure comunitari no es permetrà cap tipus de construcció, a 
excepció de la caseta de vigilants del conjunt, dels transformadors i d'altres 
elements tècnics anàlegs, al servei de les indústries, que no podran 
sobrepassar una superfície de 30 metres quadrats edificats, disposats 
sempre en planta baixa. 

e) S'admetrà, així mateix el cobriment de les places d'aparcament, amb 
estructures totalment obertes, de caràcter fix i permanent, amb una 
composició unitària i construïdes amb materials concordants amb el 
conjunt. 

f) El tractament d'aquests espais figurarà de forma detallada en els projectes 
que serveixin de base per l'atorgament de les corresponents llicències 
d'obres i d'activitats, i l'Ajuntament, en funció de les competències que li 
atorga la Llei, podrà introduir en els projectes que es presentin les 
condicions i modificacions que estimi necessàries, i el particular vindrà 
obligat a observar-les, per a tal de donar adequat compliment al contingut 
del present article. 

3. Hidrants 

Es disposaran els hidrants necessaris segons la reglamentació vigent, 
connectats a una xarxa d'abastament, i destinats a subministrar aigua en cas 
d'incendi en totes les seves fases. 

Aquests hidrants han d'estar emplaçats en la via pública o espais 
d'accessibilitat equivalent per a vehicles de bombers i a una distància tal 
que qualsevol punt d'una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 
metres d'un hidrant. 

4. Condicions per l'agrupació d'indústries 

-L’agrupació d’indústries en una mateixa parcel·la o la compartimentació de 
naus per l’establiment d’activitats independents, tant en règim de propietat 
horitzontal com d’arrendament, seran admeses si així ho determina les 
disposicions de caràcter normatiu en cada una de les subzones i hauran de 
complir els següents requisits: 

 Conjuntament amb el projecte d'obres per efectuar la 
compartimentació, els sol·licitants hauran de presentar l’escriptura 
registrada de la divisió horitzontal realitzada i la certificació de 
l'acord favorable de la Comunitat de Propietaris. 

 L’accés en els diversos espais industrials es farà des d’espais viaris 
interiors a la parcel·la, que tindran un mínim de 10 metres quan 
siguin paral·lels a carrers i 14 metres quan serveixin d’accés dins de 
la parcel·la. Es preveurà com a mínim un gual de 14 metres contigu 
a la via pública o perpendicular a ella formant xarxa. 

 En tot allò que es refereixi a les condicions de prevenció i extinció 
d’incendis, serà d’aplicació les disposicions sobre condicionants 
urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis i la 
normativa reglamentària que sigui d’aplicació. 
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 Els projectes hauran de justificar i definir la reserva d’aparcaments 
determinada en aquestes mateixes normes per garantir el 
funcionament de la zona. 

5. Documentació per a la compartimentació d'edificis 

- Per la compartimentació d’edificis nous, s’haurà d’aportar a més a més de 
la documentació general referent a les obres: 

 Certificat lliurat per un tècnic competent en relació a les obres 
necessàries per al conjunt de l’edifici, que garanteixi l’estabilitat 
estructural, la protecció del foc dels elements comuns, les 
instal·lacions de servei i les infraestructures necessàries per al 
funcionament de l’activitat. 

 Pla d’evacuació general en cas d’incendi. 

 Compromís del propietari o propietaris de la nau de fer-se 
responsables del manteniment de les condicions d’evacuació en cas 
d’incendi, i del manteniment de la seguretat estructural de l’edifici. 

- Per la compartimentació de naus existents, a més de la documentació 
citada, s’haurà d’aportar: 

 Projecte d’obres de compartimentació. 

 Certificat lliurat per tècnic competent, amb descripció detallada de 
l’estat actual de la totalitat de l’edifici, respecte al seu estat físic i de 
les instal·lacions industrials existents, garantint la seguretat de 
l’estructura i de la coberta amb especificació de les càrregues 
màximes admissibles que podran suportar les activitats admeses. 

6. Condicionants tècnics per a la compartimentació d'edificis. 

 Cada compartimentació de nau constituirà un sector d’incendis i a 
tal efecte complirà les prescripcions tècniques de la normativa 
vigent en matèria de protecció contra incendis.   

 Quan es vulgui iniciar una activitat en una compartimentació de 
nau es revisaran les condicions de sectorització i evacuació (i altres 
aspectes de la protecció contra incendis) en la corresponent 
llicència d’activitats i s’efectuaran les obres necessàries.  

 Cas que l’activitat ocupi més d’una compartimentació, els sectors 
d’incendis podran abastar més d’una compartimentació sempre i 
quan el compliment de les condicions de sectorització i evacuació (i 
altres aspectes de la protecció contra incendis) quedin degudament 
justificats en la corresponent llicència d’activitats i s’efectuïn les 
obres necessàries. 

  Cas que l’activitat ocupi una fracció d’una compartimentació es 
justificarà el compliment de les condicions de sectorització i 
evacuació (i altres aspectes de la protecció contra incendis) en la 
corresponent llicència d’activitats i s’efectuaran les obres 
necessàries. 

En el cas de construcció de naus adossades o en filera els propietaris de 
parcel·les, tenen l'obligació de construir, en el seu terreny, la paret mitgera. 

Els fonaments de tots els elements, estructurals o no, de la nau han de 
restar inclosos en els límits de la parcel·la. 

En el cas que per raons topogràfiques hi hagi una diferència de nivell entre 
parcel·les veïnes que faci necessària la construcció d'un mur de contenció 
de terres, és obligació de tot propietari, construir-lo sense ultrapassar els 
límits de parcel·la. 

Excepcions: 
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Si hi ha acord entre els propietaris de dues parcel·les veïnes, es permetrà la 
construcció d'una sola paret mitgera, mantenint els 20 cm. com a mínim i, 
si cal, un sol mur de contenció de terres. Es permetrà també la construcció 
dels fonaments i elements estructurals conjuntament. 

En el cas que el propietari d'una parcel·la en el moment d'anar a edificar es 
trobi edificada la parcel·la o parcel·les veïnes, i previ acord amb els veïns, 
no tindrà necessàriament l'obligació de construir mitgeres i, en el seu cas, 
els murs de contenció, però sí, a abonar la meitat de les despeses de la seva 
construcció. 

Buits en mitgeres: 

No es permet l'obertura de buits en mitgeres. 

Mitgeres vistes: 

Totes les mitgeres que quedin a la vista, tindran la consideració de façanes. 
El disseny i els materials a emprar es correspondran a aquesta consideració. 
L'obligació de tractar convenientment les mitgeres que quedin a la vista 
recaurà en aquell que edifiqui en primer lloc. 

7. Condicions estètiques 

- Els edificis tindran una composició unitària per unitats de construcció, 
sense que això impliqui la repetició d’un mateix mòdul per cada unitat del 
conjunt. En general predominarà un únic element en la composició de les 
façanes, admetent-se la disposició de sòcols, fins un metre l’alçada, amb 
materials diferents. No s’admetrà cap tipus de construcció provisional, ni 
barracots, ni estructures precàries o que l'Ajuntament consideri que 
atempten contra l'ornament per haver  estat construïts amb materials de 
mal aspecte, de colors brillants o llampants.  

- Les tanques al carrer i als límits veïns es regularan pel tot allò disposat en 
el sistema d’ordenació segons edificació aïllada. El dibuix detallat de la 
tanca haurà de figurar obligatòriament en el projecte constructiu i 
d'activitats que es presenti a l'Ajuntament a l'objecte de l'atorgament de les 
llicències. 

8. Moviments de terres. 

La regulació dels moviments de terres  s’ajustarà als sistemes d’ordenació de 
cada cas, de tota manera i en els casos que per la tipologia de les activitats i 
en relació als accessos, les circulacions a l’interior de la parcel·la, la situació 
de les plantes soterranis, la disposició dels aparcaments o les maniobres de 
càrrega i descàrrega, sigui justificadament convenient superar els 
paràmetres màxims de la regulació dels moviments de terres del tipus 
d’ordenació serà preceptiva l’aprovació d’un Pla de millora urbana.  

9. Disposició transitòria 

En les construccions i activitats industrials realitzades amb anterioritat a 
l'aprovació inicial d'aquest POUM i que les determinacions del planejament 
no donen lloc a la situació de fora d'ordenació, però que estan situades en 
edificis amb volum disconforme, s'autoritzaran totes les obres de 
consolidació, millora i canvis d'ús d'acord amb les condicions bàsiques 
següents: 

 En els augments de volum s'aplicarà les determinacions del nou 
planejament, limitant les ampliacions al sostre màxim admès pel 
planejament. 

 Quan a l'ús, mentre no esdevingui incompatible amb el nou 
planejament, es podrà mantenir l'existent, sempre i quant disposi 
de la preceptiva llicència d’activitats. En tot cas, s'haurà d'adaptar als 
límits d’impacte ambiental i molèsties a l’entorn que per a cada 
zona estableixi la nova reglamentació. 
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 En els casos d'activitats existents en naus compartimentades de 
propietat o de lloguer, que disposin d'una superfície menor a 
l'exigida pel nou planejament podran continuar amb el seu normal 
funcionament. Aquesta situació admetrà l’atorgament de llicències 
d’activitats en funcionament i de canvi d’ús a altres activitats 
permeses.    

Art. 209 Règim aplicable a la subzona 11a 

1. Definició i objectius 

a) Comprèn a aquells sectors amb instal·lacions industrials existents i amb una 
ocupació quasi total de la parcel·la en tipologies industrials en disposició en filera o 
en agrupacions entre mitgeres i que el POUM recull, respectant la situació actual i 
dictant normes pel seu normal desenvolupament. 

b) El Pla proposa el manteniment de les activitats existents o el seu canvi per altres 
activitats del sector terciari o de serveis, amb el criteri de conservació d’aquests tipus 
d'edificació existent amb una ampliació d’usos compatibles amb els industrials, com 
són: els comercials, els d’oficines, els esportius, els d’oci, els d’espectacles, els 
d’ambientació musical i els de restauració.  

2. Desplegament del Pla 

Amb caràcter general i d’immediata vigència el Pla defineix les condicions d’edificació que 
han de regular la substitució, ampliació i/o subdivisió de les edificacions. 

3. Condicions de parcel·la 

 La parcel·la mínima s’estableix en 300 m2s 

 La façana mínima de la parcel·la a carrer serà de 10 metres. 

4. Condicions d'edificació 

a) Els tipus d’ordenació és el de volumetria específica, però s’admet la d’alineació de 
vial, en casos ja existents o si es dóna majoritàriament en la zona. 

b) El Pla recull la volumetria existent i la prevista, en els plànols normatius, que serà la 
màxima. Dins d’aquesta volumetria màxima, s’admetran els entresolats, amb destí a 
magatzems o oficina de la mateixa activitat. 

c) L’altura de l’edificació no podrà ésser superior a 11,00 metres, per damunt d’aquesta 
altura, només podran sobresortir els elements específics dels processos industrials, 
en una ocupació màxima del 10% de la parcel·la i amb una altura total de 16 metres. 

d) S'admeten els soterranis en la mateixa ocupació que la resta de l'edificació.  

e) Qualsevol canvi que es proposi en la volumetria indicada en el Pla i/o en els casos de 
substitució de l’edificació, precisarà de l’aprovació d’un Pla de millora urbana, sobre 
la base del sostre màxim definit en el present Pla.  

5. Condicions d’ús. 

a)   Els usos principals són el terciari i el  comercial. 

b)   Els usos específics admesos a la zona són els següents: 

 Comercial (c) 

 Terciari: oficines i serveis (of) 

 Hoteler (h) 

 Residencial especial (re) 

 Restauració (r) 

 Industrial (i) fins a 4ª categoria, situacions 4, 6, 7, 8, 9 i 10.  
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 Magatzem (m) 

 Logística  (log) 

 Estació de serveis (es) 

 Educatiu (e). 

 Recreatiu (rc) 

 Esportiu (sp) 

Art. 210 Règim aplicable a la subzona 11b 

1. Tipus d’ordenació. 

El tipus d’ordenació serà el d’edificació aïllada 

2. Condicions de parcel·la. 

a) La parcel·la mínima s’estableix en 2.500 m2s 
b) La façana mínima de la parcel·la a carrer serà de 20 metres. 

3. Condicions d’edificació. 

a) El coeficient d’edificabilitat neta serà de 0,70 m2st/m2s, inclosos els altells i 
entresolats. 

b) El percentatge màxim d’ocupació de la parcel·la serà del 55%. 

c) El nombre màxim de plantes edificables serà de tres, equivalents a planta 
baixa més dues plantes pis (PB+2P) 

d) L’altura màxima de l’edificació, independent del nombre de plantes, serà de 
11 metres. En les parcel·les passants, l’amidament de l’altura màxima de 
l’edificació es farà des del carrer de cota més baixa. 

e) La separació mínima a carrer serà de 10 metres i la separació a altres 
llindars, de 5 metres. 

f) La separació mínima als límits del sistema hidrogràfic (clau H) serà de 20 
metres. 

4.  Condicions de compartimentació 

 La superfície mínima per activitats de tipus  industrial, magatzem i estació 
de serveis  s’estableix en 300 m2. 

 La façana mínima de l’activitat a la via pública o als espais lliures de 
parcel·la és de  15 metres. 

5. Condicions d’ús 

a)   Els usos principals són el terciari i el comercial 

b)  Els usos específics admesos a la zona són els següents: 

 Comercial (c) 

 Terciari: oficines i serveis (of) 

 Hoteler (h) 

 Residencial especial (re) 

 Restauració (r) 

 Industrial (i) fins a 4ª categoria, situacions 4, 6, 7, 8, 9 i 10.  

 Magatzem (m) 

 Logística  (log) 

 Estació de serveis (es) 

 Educatiu (e) 
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 Recreatiu (rc) 

 Esportiu (sp) 

Art. 211 Règim aplicable a la subzona 11c 

1. Definició i objectius 

Comprèn el sector de sòl de can Pedrals en el qual, per la seva especial situació 
a peu d’una important via de comunicació, en la que tradicionalment s’han 
localitzat activitats de serveis, el planejament preveu la implantació o ampliació 
d’estructures urbanístiques que facilitin la instal·lació d’activitats de tipus 
comercial, de serveis, del sector terciari i/o turístic, complementades amb altres 
usos de caràcter industrial. 

Els objectius del Pla en aquesta zona són els següents: 

a) La localització d’usos de caràcter extramunicipal en les vies de 
comunicació. 

b) La reconducció de processos d’implantació de serveis. 

c) La dotació d’infraestructura urbanística i de serveis urbans sectors 
parcialment consolidats. 

2. Condicions de parcel·la 

No es defineixen les condicions de parcel·la mínima edificable i, en aquest cas, 
tractant-se d’un polígon subjecte a reparcel·lació, les parcel·les seran les que 
resultin del plànol d’adjudicació del projecte de reparcel·lació aprovat.   

3. Desplegament del Pla 

El Pla recull la volumetria indicada en els plànols normatius, resultant de l’Estudi 
de Detall aprovat el 28 de febrer de 2007, i els plànols d’usos a ell incorporats el 
28 de març de 2007, amb el corresponent assabentat de l Comissió territorial 
d’urbanisme de Barcelona de data 26 d’abril de 2007, així com també el projecte 
de reparcel·lació aprovat el 3 de març de 2010.  

Qualsevol modificació o canvi de la volumetria o de la parcel·lació aprovada es 
tramitarà mitjançant un Pla de millora urbana, amb les següents condicions: 

 

 El tipus d’ordenació serà el de volumetria específica. 

 El coeficient d’edificabilitat zonal neta serà de 0,35 metres quadrats de 
sostre per metre quadrat de sòl. 

  El nombre màxim de plantes edificables serà de  tres, equivalents a 
planta baixa més dues plantes pis. 

 La separació mínima a carrer serà de 10 metres i la separació a altres 
llindars, de 5 metres. 

 L’altura màxima de l’edificació, independent del nombre de plantes, serà 
de 11  metres. 

 Es disposarà un espai d’aparcament, de forma regular, equivalent al 30% 
de l’espai d’ús i titularitat privada. 

 Es podrà alterar la parcel·lació de forma motivada, en funció del tipus 
d’activitats a implantar, o per coherència formal amb el conjunt, o amb 
les preexistències, sempre que doni lloc a tipologies aïllades, amb les 
condicions de parcel·la mínima corresponent a la subzona aïllada (clau 
11b).  

4. Condicions de compartimentació 
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 La superfície mínima per activitats de tipus  industrial, magatzem i 
estació de serveis  s’estableix en 300 m2. 

 La façana mínima de l’activitat a la via pública o als espais lliures de 
parcel·la és de 15 metres. 

5. Condicions d’ús 

 a)  Els usos principals són el terciari i el comercial 

 b)  Els usos admesos a la zona són els següents: 

  Comercial (c) 

  Terciari: oficines i serveis (of) 

  Hoteler (h) 

  Residencial especial (re) 

  Restauració (r) 

  Industrial (i) fins a 4ª categoria, situacions 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.  

  Magatzem (m) 

  Logística  (log) 

  Estació de serveis (es) 

  Educatiu (e) 

  Recreatiu (rc) 

     Aparcament o estacionament (pk) 

  Esportiu (sp) 
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Secció dotzena. Zona 12: Industrial 

 

Art. 212 Definició i subzones  

Comprèn aquells sectors de sòl amb implantacions industrials consolidades, que el  
Pla regula en funció de les seves característiques tipològiques.  

S’estableixen quatre subzones: 

a) Subzona 12a: indústria agrupada. 

b) Subzona 12b: indústria amb nau compartida 

c) Subzona 12c: indústria aïllada.  

d) Subzona 12d: indústria de gran format. 

Art. 213 Disposicions comunes 

1. Condicionants urbanístics 

a) Prèviament a la tramitació dels corresponents expedients d'activitats, per 
sol·licitar el certificat de compatibilitat urbanística, es presentarà, a més de 
la documentació assenyalada legalment, la justificació de la idoneïtat dels 
accessos, trànsit de camions, càrrega i descàrrega generada per l'activitat, 
justificació d'aparcaments pels treballadors i visitants, i totes aquelles 
qüestions que l'activitat pugui generar en la via pública o en els espais 
lliures de parcel·la. 

b) L'Ajuntament es pronunciarà sobre la possibilitat d'implantació, valorant el 
compliment dels usos admesos, els nivells de molèstia, els condicionants 
urbanístics i d'infraestructures urbanes.  

2. Espais lliures de parcel·la 

a) L’espai lliure comunitari o el pati de la parcel·la estarà destinat a 
aparcaments, maniobres de circulació interna, càrrega i descàrrega, 
jardineria i arbrat, i en el cas concret de la separació dels límits del sòl urbà 
amb el riu Tenes es tractarà com un espai enjardinat, amb abundant de 
plantació d’arbres.  

b) En els espais lliures de parcel·la no s’admetrà cap tipus d’emmagatzematge 
ni dipòsits d'envasos, embalatges o acopi de materials a l’aire lliure, i haurà 
de mantenir-se amb les adequades condicions de decòrum. 

c) L'incompliment de les condicions assenyalades en el paràgraf anterior pot 
donar lloc, en virtut de les disposicions de la Llei d’urbanisme, a que per part 
de l'Ajuntament, es dicti la corresponent ordre d'execució per tal de 
mantenir el conjunt amb les condicions de salubritat i ornament exigides 
pel planejament i per les condicions de les llicències.   

d) En l’espai lliure comunitari no es permetrà cap tipus de construcció, a 
excepció de la caseta de vigilants del conjunt, dels transformadors i d'altres 
elements tècnics anàlegs, al servei de les indústries, que no podran 
sobrepassar una superfície de 30 metres quadrats edificats, disposats 
sempre en planta baixa. 
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e) S'admetrà, així mateix el cobriment de les places d'aparcament, amb 
estructures totalment obertes, de caràcter fix i permanent, amb una 
composició unitària i construïdes amb materials concordants amb el 
conjunt. 

f) El tractament d'aquests espais figurarà de forma detallada en els projectes 
que serveixin de base per l'atorgament de les corresponents llicències 
d'obres i d'activitats, i l'Ajuntament, en funció de les competències que li 
atorga la Llei, podrà introduir en els projectes que es presentin les 
condicions i modificacions que estimi necessàries, i el particular vindrà 
obligat a observar-les, per a tal de donar adequat compliment al contingut 
del present article. 

3. Hidrants 

Es disposaran els hidrants necessaris segons la reglamentació vigent, 
connectats a una xarxa d'abastament, i destinats a subministrar aigua en cas 
d'incendi en totes les seves fases. 

Aquests hidrants han d'estar emplaçats en la via pública o espais 
d'accessibilitat equivalent per a vehicles de bombers i a una distància tal 
que qualsevol punt d'una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 
metres d'un hidrant. 

4.      Condicions per l'agrupació d'indústries 

-L’agrupació d’indústries en una mateixa parcel·la o la compartimentació de 
naus per l’establiment d’activitats independents, tant en règim de propietat 
horitzontal com d’arrendament, seran admeses si així ho determina les 
disposicions de caràcter normatiu en cada una de les subzones i hauran de 
complir els següents requisits: 

 Conjuntament amb el projecte d'obres per efectuar la 
compartimentació, els sol·licitants hauran de presentar l’escriptura 
registrada de la divisió horitzontal realitzada i la certificació de 
l'acord favorable de la Comunitat de Propietaris. 

 L’accés en els diversos espais industrials es farà des d’espais viaris 
interiors a la parcel·la, que tindran un mínim de 10 metres quan 
siguin paral·lels a carrers i 14 metres quan serveixin d’accés dins de 
la parcel·la. Es preveurà com a mínim un gual de 14 metres contigu 
a la via pública o perpendicular a ella formant xarxa. 

 En tot allò que es refereixi a les condicions de prevenció i extinció 
d’incendis, serà d’aplicació les disposicions sobre condicionants 
urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis i la 
normativa reglamentària que sigui d’aplicació. 

 Els projectes hauran de justificar i definir la reserva d’aparcaments 
determinada en aquestes mateixes normes per garantir el 
funcionament de la zona. 

5.        Documentació per a la compartimentació d'edificis 

- Per la compartimentació d’edificis nous, s’haurà d’aportar a més a més de 
la documentació general referent a les obres: 

 Certificat lliurat per un tècnic competent en relació a les obres 
necessàries per al conjunt de l’edifici, que garanteixi l’estabilitat 
estructural, la protecció del foc dels elements comuns, les 
instal·lacions de servei i les infraestructures necessàries per al 
funcionament de l’activitat. 

 Pla d’evacuació general en cas d’incendi. 
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 Compromís del propietari o propietaris de la nau de fer-se 
responsables del manteniment de les condicions d’evacuació en cas 
d’incendi, i del manteniment de la seguretat estructural de l’edifici. 

- Per la compartimentació de naus existents, a més de la documentació 
citada, s’haurà d’aportar: 

 Certificat lliurat per tècnic competent, amb descripció detallada de 
l’estat actual de la totalitat de l’edifici, respecte al seu estat físic i de 
les instal·lacions industrials existents, garantint la seguretat de 
l’estructura i de la coberta amb especificació de les càrregues 
màximes admissibles que podran suportar les activitats admeses. 

6. Condicionants tècnics per a la compartimentació d'edificis 

 Cada compartimentació de nau constituirà un sector d’incendis i a 
tal efecte complirà les prescripcions tècniques de la normativa 
vigent en matèria de protecció contra incendis.   

 Quan es vulgui iniciar una activitat en una compartimentació de 
nau es revisaran les condicions de sectorització i evacuació (i altres 
aspectes de la protecció contra incendis) en la corresponent 
llicència d’activitats i s’efectuaran les obres necessàries.  

 Cas que l’activitat ocupi més d’una compartimentació, els sectors 
d’incendis podran abastar més d’una compartimentació sempre i 
quan el compliment de les condicions de sectorització i evacuació (i 
altres aspectes de la protecció contra incendis) quedin degudament 
justificats en la corresponent llicència d’activitats i s’efectuïn les 
obres necessàries. 

  Cas que l’activitat ocupi una fracció d’una compartimentació es 
justificarà el compliment de les condicions de sectorització i 
evacuació (i altres aspectes de la protecció contra incendis) en la 
corresponent llicència d’activitats i s’efectuaran les obres 
necessàries. 

En el cas de construcció de naus adossades o en filera els propietaris de 
parcel·les, tenen l'obligació de construir, en el seu terreny, la paret mitgera. 

Els fonaments de tots els elements, estructurals o no, de la nau han de 
restar inclosos en els límits de la parcel·la. 

En el cas que per raons topogràfiques hi hagi una diferència de nivell entre 
parcel·les veïnes que faci necessària la construcció d'un mur de contenció 
de terres, és obligació de tot propietari, construir-lo sense ultrapassar els 
límits de parcel·la. 

Excepcions: 

Si hi ha acord entre els propietaris de dues parcel·les veïnes, es permetrà la 
construcció d'una sola paret mitgera, mantenint els 20 cm. com a mínim i, 
si cal, un sol mur de contenció de terres. Es permetrà també la construcció 
dels fonaments i elements estructurals conjuntament. 

En el cas que el propietari d'una parcel·la en el moment d'anar a edificar es 
trobi edificada la parcel·la o parcel·les veïnes, i previ acord amb els veïns, 
no tindrà necessàriament l'obligació de construir mitgeres i, en el seu cas, 
els murs de contenció, però sí, a abonar la meitat de les despeses de la seva 
construcció. 

Buits en mitgeres: 

No es permet l'obertura de buits en mitgeres. 

Mitgeres vistes: 

Totes les mitgeres que quedin a la vista, tindran la consideració de façanes. 
El disseny i els materials a emprar es correspondran a aquesta consideració. 
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L'obligació de tractar convenientment les mitgeres que quedin a la vista 
recaurà en aquell que edifiqui en primer lloc. 

7. Condicions estètiques 

- Els edificis tindran una composició unitària per unitats de construcció, 
sense que això impliqui la repetició d’un mateix mòdul per cada unitat del 
conjunt. En general predominarà un únic element en la composició de les 
façanes, admetent-se la disposició de sòcols, fins un metre l’altura, amb 
materials diferents. No s’admetrà cap tipus de construcció provisional, ni 
barracots, ni estructures precàries o que l'Ajuntament consideri que 
atempten contra l'ornament per haver  estat construïts amb materials de 
mal aspecte, de colors brillants o llampants.  

- Les tanques al carrer i als límits veïns, cas d’existir, tindran una alçada 
obligatòria d’1 metre respecte la rasant del carrer o  del terreny interior en 
les partions mitgeres, amb un marge de variació de 0,20 metres en més o 
en menys, a l'efecte de l'adaptació a les pendents del terreny o de les 
rasants dels carrers. Es podran complementar amb elements vegetals o 
enreixats, de dibuixos senzills, fins l'alçària de dos metres. El dibuix detallat 
de la tanca haurà de figurar obligatòriament en el projecte constructiu i 
d'activitats que es presenti a l'Ajuntament a l'objecte de l'atorgament de les 
llicències. 

8.         Moviments de terres 

La regulació dels moviments de terres  s’ajustarà als sistemes d’ordenació 
de cada cas, de tota manera i en els casos que raons de les activitats, en 
relació als accessos, les circulacions a l’interior de la parcel·la, la situació de 
les plantes soterranis, la disposició dels aparcament o les maniobres de 
càrrega i descàrrega, sigui justificadament convenient superar els 
paràmetres màxims de la regulació dels moviments de terres del tipus 
d’ordenació aïllada o segons volumetria específica, segons els casos, serà 
preceptiva l’aprovació d’un Pla de millora urbana.  

9.         Disposició transitòria 

En les construccions i activitats industrials realitzades amb anterioritat a 
l'aprovació inicial d'aquest POUM i que les determinacions del planejament 
no donen lloc a la situació de fora d'ordenació, però que estan situades en 
edificis amb volum disconforme, s'autoritzaran totes les obres de 
consolidació, millora i canvis d'ús d'acord amb les condicions bàsiques 
següents: 

 En els augments de volum s'aplicarà les determinacions del nou 
planejament, limitant les ampliacions al sostre màxim admès pel 
planejament. 

 Quan a l'ús, mentre no esdevingui incompatible amb el nou 
planejament, es podrà mantenir l'existent, sempre i quant disposi 
de la preceptiva llicència d’activitats. En tot cas, s'haurà d'adaptar als 
límits d’impacte ambiental i molèsties a l’entorn que per a cada 
zona estableixi la nova reglamentació. 

 En els casos d'activitats existents en naus compartimentades de 
propietat o de lloguer, que disposin d'una superfície menor a 
l'exigida pel nou planejament podran continuar amb el seu normal 
funcionament. Aquesta situació admetrà l’atorgament de llicències 
d’activitats en funcionament i de canvi d’ús a altres activitats 
permeses.    
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Art. 214 Règim aplicable a la subzona 12a 

1. Definició i objectius 

a)  Comprèn a aquells sectors amb instal·lacions industrials existents i amb una 
ocupació quasi total de la parcel·la en tipologies industrials en disposició en filera o 
agrupacions entre mitgeres i que el POUM recull,  respectant la situació actual i 
dictant normes pel seu normal desenvolupament. 

b)  El Pla proposa el manteniment de les activitats existents o el seu canvi per altres 
activitats del sector industrial, amb el criteri de conservació d’aquests tipus 
d'edificació existent i dels seus usos industrials.  

2. Desplegament del Pla 

Amb caràcter general i d’immediata vigència el Pla defineix les condicions d’edificació que 
han de regular la substitució, ampliació i/o subdivisió de les edificacions. 

3. Condicions d'edificació 

a)  Els tipus d’ordenació és el de volumetria específica, i s’admet la d’alineació de vial, 
en casos ja existents o si es dóna majoritàriament en la zona. 

b)  El nombre màxim de plantes edificables i l’altura màxima d’edificació són les que 
s’indiquen en els plànols d’ordenació.  

c)  La separació mínima als límits del sistema hidrogràfic (clau H) serà de 20 metres. 

d)  El Pla recull la volumetria existent i la prevista, en els plànols normatius, que serà la 
màxima. Dins d’aquesta volumetria màxima, s’admetran els entresolats, amb destí a 
magatzems o oficina de la mateixa activitat. 

e)  S'admeten els soterranis en la mateixa ocupació que la resta de l'edificació.  

4. Condicions de parcel·la 

 La parcel·la mínima s’estableix en 300 m2s 

 La façana mínima de la parcel·la a carrer serà de 10 metres. 

5. Condicions d’ús 

a)  L’ús principal és l’industrial 

b)  Els usos específics admesos són els següents: 

 Terciari: oficines i serveis (of) 

 Restauració (r) 

 Industrial (i) fins a 4ª categoria, situacions 4, 6, 7, 8 i 9.  

 Magatzem (m) 

 Logística  (log) 

 Educatiu (e) 

 Recreatiu (rc) 

 Esportiu (sp) 

Art. 215 Règim aplicable a la subzona 12b 

1. Definició i objectius 

a) Comprèn a aquells sectors amb instal·lacions industrials existents procedents 
d’una compartimentació d’una gran nau i amb una ocupació quasi total de la 
parcel·la, donant lloc a una disposició d’agrupacions d’activitats entre 
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mitgeres, que el POUM recull,  respectant la situació actual i dictant normes 
pel seu normal desenvolupament. 

b)  El Pla proposa el manteniment de les activitats existents o el seu canvi per 
altres activitats del sector industrial, amb el criteri de conservació d’aquests 
tipus d'edificació existent i dels seus usos industrials.  

2. Desplegament del Pla 

Amb caràcter general i d’immediata vigència el Pla defineix les condicions 
d’edificació que han de regular la substitució, ampliació i/o subdivisió de les 
edificacions. 

3. Condicions de parcel·la 

 La parcel·la mínima s’estableix en 1.000 m2s 

 La façana mínima de la parcel·la a carrer serà de 15 metres. 

4. Condicions d'edificació 

a) Els tipus d’ordenació és el de volumetria específica, s’admet la d’alineació de 
vial, en casos ja existents o si es dóna majoritàriament en la zona. 

b) El nombre màxim de plantes edificables i l’altura màxima d’edificació són les 
que s’indiquen en els plànols d’ordenació.  

c) La separació mínima als límits del sistema hidrogràfic (clau H) serà de 20 
metres. 

d) El Pla recull la volumetria existent i la prevista, en els plànols normatius, que 
serà la màxima. Dins d’aquesta volumetria màxima, s’admetran els 
entresolats, amb destí a magatzems o oficina de la mateixa activitat. 

e)  S'admeten els soterranis en la mateixa ocupació que la resta de l'edificació.  

5. Condicions d’ús. 

a) L’ús principal és l’industrial 

b) Els usos específics admesos són els següents: 

 Terciari: oficines i serveis (of) 

 Restauració (r) 

 Industrial (i) fins a 4ª categoria, situacions 4, 6, 7, 8 i 9.  

 Magatzem (m) 

 Logística  (log) 

 Educatiu (e) 

 Recreatiu (rc) 

 Esportiu (sp) 

Art. 216 Règim aplicable a la subzona 12c 

1. Tipus d’ordenació 

El tipus d’ordenació és el d’edificació aïllada 

2. Condicions de parcel·la 

a) La parcel·la mínima s’estableix en 2.500 m2s 

b) La façana mínima de la parcel·la a carrer serà de 20 metres. 

3. Condicions d’edificació 
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a) El coeficient d’edificabilitat neta serà de 0,70 m2st/m2s, inclosos els altells i 
entresolats. 

b) El percentatge màxim d’ocupació de la parcel·la serà del 55%. 

c) El nombre màxim de plantes edificables serà de tres, equivalents a planta 
baixa més dues plantes pis (PB+2P) 

d) L’altura màxima de l’edificació, independent del nombre de plantes, serà de 
11 metres. En les parcel·les passants, l’amidament de l’altura màxima de 
l’edificació es farà des del carrer de cota més baixa. 

e) La separació mínima a carrer serà de 10 metres i la separació a altres 
llindars, de 5 metres. 

f) S'admeten els soterranis en la mateixa ocupació que la resta de l'edificació.  

4. Condicions d’ús. 

a) L’ús principal és l’industrial 

b) Els usos específics  admesos són els següents: 

 Comercial (c) 

 Terciari: oficines i serveis (of) 

 Hoteler (h) 

 Restauració (r) 

 Industrial (i) fins a 4ª categoria, situacions 4, 6, 7, 8 i 9.  

 Magatzem (m) 

 Logística  (log) 

 Estació de serveis (es) 

 Educatiu (e) 

 Recreatiu (rc) 

 Esportiu (sp) 

 Cultural (cu) 

Art. 217 Règim aplicable a la subzona 12d 

1. Definició i objectius 

a) Comprèn aquells sectors amb instal·lacions industrials de caràcter aïllat, de 
implantació territorial mitjana, rodejats d’espais lliures destinats a jardí, 
aparcament i circulació de vehicles, que pel seu desenvolupament 
necessiten d’elements d’emmagatzematge de considerables altures. 

b) El planejament general, es proposa com a objectiu en aquest sentit, definir 
una clara delimitació urbanística, regulant els usos i intensitats, així com el 
dictar normes que possibilitin el seu normal desenvolupament, ampliació i 
reforma per a adequar-se a les necessitats futures d’expansió de les 
empreses. 

2. Desplegament del pla 

El Pla en aquesta zona recull el Pla especial de reforma interior vigent, que fixa 
la volumetria resultant, les altures màximes, i les zones lliures, aparcaments, 
circulacions internes, etc. 

3. Parcel·lació 

En aquest cas, la parcel·la mínima urbanística serà, la que resulta del plànol 
d’adjudicació del projecte de reparcel·lació, i per tant no es podran efectuar 
segregacions que originin noves parcel·les.  
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4. Condicions de compartimentació 

Es permetrà la compartimentació dels edificis d’ús industrial, en varis 
establiments industrials, tant en règim de propietat horitzontal com 
d’arrendament, sempre que disposin d’una superfície mínima de sostre edificat 
de 3.500 metres quadrats i una façana mínima a l’espai lliure comunitari o 
públic, de 15 metres. Els sol·licitants hauran de presentar l’escriptura registrada 
indivisible en la divisió horitzontal realitzada. 

5. Condicions d'edificació 

a) El tipus d’ordenació aplicable és el d’edificació aïllada. 

b) Percentatge d’ocupació màxim: 55%       

c)  Separacions: als carrers, 9 metres i al límit amb el riu Tenes, 20 metres. 

d) El coeficient d’edificabilitat neta serà de 0,70 m2st/m2s. 

e) El volum màxim net serà de 6,85 m3/m2. 

f) L’ús principal és l’industrial 

g) Els usos específics admesos són:  

 Comercial (c)  

 Terciari: oficines i serveis (of) 

 Industrial (i) fins a 5ª categoria en situació 4, 7 i 8. 

 Magatzem (m) 

 Logística  (log) 

 Estació de serveis (es) 
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Capítol 3. Disposicions específiques dels Plans de millora urbana  

 
Secció primera. Disposicions generals 

 

Art. 218 Plans de millora urbana  

1. Aquest Pla delimita els següents sectors subjectes a la redacció de plans de 
millora urbana (PMU) en sòl urbà: 

PMU-1 Sector Centre – can Guadanya Vell 

PMU-2 Sector Centre – can Francí 

PMU-3 Mas Bo 

PMU-4 Riera Seca 

PMU-5 Can Salgot 

PMU-6 Pinsos del Tenes 

2. Els sectors subjectes a Pla de millora urbana han d’assumir col·lectivament els 
costos derivats de les intervencions relatives a la nova urbanització o a la millora 
de la urbanització existent i a la cessió de sòls per a sistemes generals i locals, 
en les condicions previstes en el Pla de millora urbana. En tant no s’aprovin els 
corresponents Plans de millora urbana, la concessió de llicències d’edificació de 
nova planta, ampliació i rehabilitació integral quedarà subjecte a la constitució 
de caució en metàl·lic, aval bancari, hipoteca o altre, suficient per a garantir el 
pagament de la quota corresponent als costos abans indicats, a definir pel Pla 
de millora urbana. L’ajuntament establirà la quantia mínima aplicable a cada 
sector. 

3. La delimitació posterior d’altres Plans de millora urbana en sòl urbà atendrà als 
criteris establerts per l’art.68 LU. 

 

Secció segona. Disposicions específiques dels Plans de millora urbana 

 

Art. 219 Objectius 

Els objectius dels Plans de millora urbana a redactar per a cada un dels sectors 
delimitats són: 

a) la regulació detallada dels usos del sòl i les seves intensitats, dins dels límits 
establerts pel planejament general 

b) la definició de les característiques de la urbanització i de l’ús dels carrers, 
establint les seccions i característiques adequades d’acord amb el seu 
caràcter i continuïtat més enllà del sector;  

c) la incorporació de la ordenació física de les edificacions i espais i de la seva 
regulació normativa específica 

d) el desenvolupament dels aspectes relatius a la gestió i execució del 
planejament urbanístic. 

e) la concreció de les condicions i paràmetres continguts en la fitxa de 
característiques normativa. 
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f) la definició de criteris i qualitatius per a la composició arquitectònica de les 
edificacions mitjançant la definició de materials, textures, colors, i altres 
elements, així com dels espais públics, mitjançant el control de la posició i 
condicions per als elements tècnics, conduccions, cablejat, paviments, 
il·luminació pública, publicitat, mobiliari urbà, i resta d'elements que afectin 
al paisatge urbà.  

Art. 220 Desenvolupament dels plans de millora urbana  

1. Els Plans de millora urbana que desenvolupin els sectors delimitats respectaran 
les condicions i paràmetres urbanístics expressament definits en les fitxes 
normatives de cada sector, que prevaleixen sobre la regulació general de les 
zones. A aquests efectes, són vinculants els següents paràmetres:  

 coeficient d’edificabilitat brut sectorial (en m2st/m2s);  

 densitat màxima sectorial (en hbtges/ha);   

 quantia mínima de les cessions de sòl per a sistemes (en %);  

 posició, grandària o forma dels sòls destinats a sistemes, quan a la fitxa 
s’indiqui expressament la vinculació;  

 reserva de sostre destinat a habitatge protegit (en % per a cada tipologia 
d’habitatge protegit); i 

 ús principal del sector. 

2. Els plans de millora urbana atendran a les determinacions d’aquest Pla 
d’ordenació urbanística municipal, i es desenvoluparan d’acord amb els 
objectius indicats en l’article anterior. 

3. La ordenació que es dibuixa en els plànols d’ordenació i en les fitxes gràfiques és 
indicativa, si bé ha de ser en tot cas coherent amb els paràmetres  normatius 
definits en les fitxes numèriques. 

4. Els sectors tenen l’obligació de cedir el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament 
urbanístic. 
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Capítol 4. Disposicions específiques dels Polígons d’actuació urbanística  

 

Art. 221 Polígons d’actuació urbanística  

1. Aquest Pla delimita els següents polígons d’actuació urbanística en sòl urbà:  

PAU-1  Can Grau 

PAU-2 Les Oliveres 

PAU-3 Can Franquesa 

PAU-4 Can Pujal 

PAU-5 Raval d’en Xicota 

PAU-6 Can Marlès 

PAU-7 Can Ribell 

PAU-8 Can Pedrals 

PAU-9 Baronia de Montbui I 

PAU-10 Baronia de Montbui II 

PAU-11 Barri de can Bosc 

PAU-12 La Sagrera 

PAU-13 Anselm Clavé I 

PAU-14 Anselm Clavé II 

PAU-15 Anselm Clavé III 

PAU-16 Josep Maria Segarra 

2. Es delimiten com a polígons d’actuació alguns dels àmbits corresponents a 
sectors de planejament derivat, polígons o unitats d’actuació delimitats per 
l’anterior planejament general, amb o sense desenvolupament i/o aprovació 
posterior, i que no han estat executats o es troben en diverses fases d’execució, 
els quals no han completat les obres d’urbanització o no han formalitzat la 
totalitat de les cessions de sòl.   

3. Els paràmetres d’edificació venen definits específicament per a cada polígon 
d’actuació urbanística en les fitxes normatives de característiques que 
s’incorporen en aquestes normes urbanístiques. Prevalen, en tot cas, els ajustos 
o variacions que, en relació a la regulació general de les zones, poden contenir 
les esmentades fitxes de característiques. A aquests efectes, són vinculants els 
següents paràmetres:  

 sostre edificable màxim per a cada zona (en m2st);  

 nombre màxim d’habitatges (en nombre hbtges);   

 cessions de sòl per a sistemes (en m2s);  

 sostre destinat a habitatge protegit (en m2st per a cada tipologia 
d’habitatge protegit). 

4. Per als polígons d’actuació urbanística delimitats directament per aquest Pla 
d’ordenació urbanística municipal, són d’aplicació les condicions d’ordenació, 
aprofitaments urbanístics i cessions de sòl que es determinen específicament 
en aquestes normes urbanístiques i que apareixen en la corresponent fitxa de 
característiques, les quals incorporen les acordades, en el seu cas, en els 
Convenis urbanístics.  
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Art. 222 Determinacions generals pels Polígons d’actuació urbanística 

1. Àmbit  

L’àmbit de cada Polígon d’actuació es delimita en els plànols de classificació del 
sòl i de qualificacions urbanístiques, així com en les fitxes de característiques.  

2. Objectiu  

L’objectiu dels Polígons d’actuació és el de facilitar l’execució del planejament 
urbanístic. En el cas dels Polígons d’actuació procedents de sectors de 
planejament derivat o polígons o unitats d’actuació anteriors, aquest objectiu es 
remet a l'execució del planejament aprovat, quan es manté, total o parcialment.  

3. Determinacions  

Les determinacions corresponents als Polígons d’actuació urbanística 
s’especifiquen en les fitxes normatives de característiques. El desenvolupament 
dels polígons d’actuació en sòl urbà no consolidat comportarà les cessions de 
sòl amb aprofitament previstes per la legislació vigent (art 43 LU), així com la 
reserva del sostre edificable per a habitatges en règim de protecció o assequible 
(art 57 LU). En tot allò que no s’especifiqui individualment per a cada Polígon 
són d’aplicació les disposicions d’aquestes normes urbanístiques per als 
corresponents sistemes i zones.  

4. Sistema d’actuació urbanística  

El sistema d’actuació urbanística s’especifica individualment per a cada Polígon 
en la corresponents fitxa normativa de característiques. 
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Títol VI. REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE 

 

Capítol 1. Disposicions generals 

 

Art. 223 Definició 

1. Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal classifica com a sòl urbanitzable 
aquells terrenys que es consideren necessaris i adequats per garantir el 
creixement i la reestructuració urbanística del municipi. El sòl urbanitzable ha 
de facilitar la localització dels nous creixements residencials i la localització de 
les activitats econòmiques que responen a la diversificació de l'oferta que es 
propugna, dins del marc del desenvolupament sostenible del municipi. El sòl 
urbanitzable ha estat dimensionat d’acord amb les previsions del sòl necessari 
per a les implantacions residencials que han de satisfer les demandes 
d’habitatge fix previsibles pels propers anys i de les activitats econòmiques que 
han de millorar l’oferta local de llocs de treball. 

2. El sòl urbanitzable apareix delimitat en els plànols O2 (“Classificació del sòl”), a 
escala 1:10.000, i O4 (“Qualificació de sòl urbà i urbanitzable”), a escala 
1:10.000. 

Art. 224 Categoria del sòl urbanitzable  

Aquest Pla inclou sòl urbanitzable en la categoria de sòl urbanitzable delimitat (SUD). 

Art. 225 Transformació de sòl urbanitzable  

Per a la transformació urbanística d’un sector de sòl urbanitzable delimitat cal la 
formulació, tramitació i aprovació definitiva del Pla parcial urbanístic. El sector 
esdevindrà sòl urbà en el moment en què siguin efectius tots els compromisos de 
cessió i urbanització definits pel planejament i s’hagi constituït el corresponent 
conveni de conservació.  
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Capítol 2. Regulació del sòl urbanitzable 

Secció primera. Regulació general 

 

Art. 226 Definició 

Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal classifica com a sòl urbanitzable 
delimitat aquells terrenys necessaris per al desenvolupament urbà del municipi, 
d’acord amb els objectius de planejament, que es concreten en determinades ofertes 
de sòl per a diferents usos.  

Art. 227 Delimitació de sectors  

1. Els sectors de sòl urbanitzable delimitat es determinen en el plànol de 
classificació del sòl. Cada sector s’ordenarà mitjançant un únic Pla parcial 
urbanístic que podrà preveure la seva transformació a través de la delimitació 
d’un o més Polígons d’actuació urbanística.  

2. Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal delimita els següents sectors:  

SUD-1 El Pinar 

SUD-2 Les Peces de can Guadanya 

SUD-3 Via Parc I 

SUD-4 Via Parc II 

SUD-5  Ca l’Artigues del Pla 

SUD-6 Can Montcau – can Malé 

SUD-7 Can Guadanya Nou 

SUD-8 Can Pujal 

Art. 228 Regulació 

El sòl urbanitzable delimitat es regularà per les determinacions generals que 
s'estableixen en aquestes normes urbanístiques, per les ordenances municipals i per 
les normes pròpies dels Plans parcials urbanístics que desenvolupin cada sector. 

Art. 229 Ordenació sectorial 

1.       Els plans parcials urbanístics que desenvolupin els sectors delimitats 
respectaran les condicions i paràmetres urbanístics expressament definits en les 
fitxes normatives de cada sector, que prevaleixen sobre la regulació general de 
les zones. A aquests efectes, són vinculants els següents paràmetres:  

 coeficient d’edificabilitat brut sectorial (en m2st/m2s);  

 densitat màxima sectorial (en hbtges/ha);   

 quantia mínima de les cessions de sòl per a sistemes (en %);  

 posició, grandària o forma dels sòls destinats a sistemes, quan a la fitxa 
s’indiqui expressament la vinculació;  
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 reserva de sostre destinat a habitatge protegit (en % per a cada tipologia 
d’habitatge protegit); i 

 ús principal del sector. 

2. Les qualificacions urbanístiques es corresponen amb zones definides per a altres 
classes de sòl, a efectes de la regulació urbanística que desenvoluparà el 
corresponent Pla parcial urbanístic. S’aplicaran les condicions zonals en tot allò 
que no contradigui les condicions específiques del sector definides en les fitxes 
normatives de característiques, que prevalen. 

3. Així mateix, es desenvoluparan les indicacions relatives a l’ordenació física 
interna del sector, mantenint el traçat de la vialitat general definida pel present 
Pla. La ordenació física es desenvoluparà, quan sigui el cas, atenent a les 
indicacions contingudes en aquest Pla. 

Art. 230 Determinacions en sòl urbanitzable delimitat 

Aquest Pla defineix per a cada sector de sòl urbanitzable delimitat, amb caràcter de 
determinacions bàsiques, els següents elements: 

a) L'àmbit del sector a desenvolupar mitjançant la redacció i aprovació 
definitiva d’un Pla parcial urbanístic. 

b) Els estàndards urbanístics reguladors de les reserves de sòl destinat a 
sistemes generals i locals, que tindran la consideració de mínims. 

c) L'aprofitament urbanístic i l'índex d'edificabilitat bruta màxima del sector. 

d) Les cessions de sòl i les càrregues d'urbanització. 

e) L'ús principal i els usos complementaris, d’acord amb el sostre edificable 
assignat a cada ús. 

f) Els sistemes generals adscrits i els sistemes locals d’ubicació obligatòria.  

g) Les alineacions previstes pel sistema viari bàsic podran variar-se 
justificadament a través del Pla parcial sense que suposi disminuir el nivell 
de connectivitat de la xarxa prevista. 

Art. 231 Estàndards urbanístics 

1. Seran de cessió obligatòria i gratuïta en cadascun dels sectors els sòls destinats a 
sistemes generals i locals. Els sistemes locals se cediran urbanitzats. Els sistemes 
generals se cediran urbanitzats quan així es determini en la normativa pròpia del 
sector o en la fitxa de característiques annexa a la normativa 

2. Les reserves mínimes de sòl per a sistemes locals establertes per aquest Pla són 
les que s’indiquen a continuació, que en cap cas seran inferiors a les que 
resulten de l’aplicació dels estàndards establerts per  l’article 65 LU: 

2.1. En els sectors d’ús residencial: 

a) Aparcaments públics: 3% (habitatge plurifamiliar) i 2% (habitatge 
unifamiliar), de la superfície total del sector. 

b) Zones verdes i espais lliures públics: 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre 
edificable, amb un mínim del 10% de la superfície del sector.  

c) Equipaments de titularitat pública: 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre 
edificable o 20 m2s/habitatge, amb un mínim del 5% de la superfície del 
sector, a més dels sòls necessaris per a serveis tècnics. 

2.2. En els sectors d’ús no residencial: 

a) Aparcaments públics: 4% de la superfície total del sector  
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b) Zones verdes i espais lliures públics: un mínim del 10% de la superfície del 
sector. 

c) Equipaments de titularitat pública: un mínim del 5% de la superfície del 
sector, a més dels sòls necessaris per a serveis tècnics 

3. El sòls reservats per a sistemes generals computaran a afectes del compliment 
de les reserves de sòl resultants de l’aplicació dels estàndards per a sistemes 
locals. 

4. Les zones verdes se cediran urbanitzades en la seva totalitat, d’acord amb el que 
estableixin els corresponents plans parcials.  

5. Les edificacions d’equipaments o de serveis s’ajustaran al programa funcional 
definit en el Pla parcial o es determinaran mitjançant un Pla especial. 
L'edificabilitat corresponent al sòls qualificats com a sistemes de titularitat 
pública no constitueix part de l'aprofitament del sector.  

Art. 232 Aprofitament urbanístic   

1. L’aprofitament urbanístic de cada sector és la resultant de ponderar 
l’edificabilitat, els usos i la intensitat dels usos assignats a cada sector, inclosa la 
densitat de l’ús residencial, si és el cas, expressada en nombre d’habitatges per 
hectàrea. 

2. Les fitxes de característiques corresponents a cada Pla parcial indiquen les 
superfícies de sòl assignades als diferents usos i tipologies. Els plans parcials 
podran ajustar aquestes superfícies sense modificar l’aprofitament urbanístic 
total definit per a cada sector mitjançant l’índex d’edificabilitat bruta, expressat 
en m2 de sostre per m2 de sòl, sobre la superfície total del sector. 

3. El Pla parcial urbanístic que desenvolupi cada sector distribuirà l’aprofitament 
urbanístic entre les diverses zones del sector. 

Art. 233 Drets  i deures dels propietaris de sòl urbanitzable delimitat.  

1. Segons la legislació vigent, els propietaris de sòl estan obligats a destinar-lo a 
l’ús previst per a l'ordenació urbanística, havent complert les càrregues que 
aquesta imposa.  

2. D’acord amb la legislació vigent (arts. 40, 44 i 45 LU) els propietaris de sòl 
urbanitzable delimitat tenen dret al 90% de l’aprofitament urbanístic del sector 
referit a llurs finques.  

3. La transformació d’aquest aprofitament urbanístic comporta l’acompliment dels 
següents deures:  

a) Repartir equitativament els beneficis i càrregues derivats del planejament 
urbanístic. 

b) Cedir a l’ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta tot el sòl que aquest 
Pla d’ordenació urbanística municipal reserva per a sistemes locals 
corresponents al sector. 

c) Cedir i executar, si així es determina en el corresponent sector, els sistemes 
urbanístics generals que aquest Pla d’ordenació urbanística municipal inclou 
en el sector. 

d) Costejar i, si s’escau, executar la urbanització, sens perjudici dels drets que 
determina l’article 44,1,d LU en relació a les despeses d’instal·lació de xarxes 
amb càrrec a les empreses subministradores.  

e) Edificar els solars en els terminis establerts en els Plans parcials urbanístics 
o en els Programes d’actuació urbanística municipal.  
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f) Conservar les obres d’urbanització, agrupats legalment com a junta de 
conservació.  

g) Cedir a l’ajuntament, gratuïtament, dins el sector de sòl urbanitzable en què 
siguin compresos els terrenys, el sòl necessari per a edificar el sostre 
corresponent al 15% de l'aprofitament urbanístic del sector (l’emplaçament 
d’aquest sòl s’haurà de concretar en el procés de reparcel·lació, o bé, si 
aquesta és innecessària, per acord entre l’administració i els propietaris 
afectats). La cessió de sòl pot ésser substituïda pel seu equivalent en altres 
terrenys fora del sector en el supòsit que la promoció urbanística hagi de 
donar lloc a un únic establiment industrial, comercial o hoteler, o també en 
el supòsit que es tracti de millorar la política d’habitatge, casos en els quals 
aquest equivalent s’haurà de destinar a conservar o ampliar el patrimoni 
públic de sòl. 

h) Costejar i, si s'escau, executar les infraestructures de connexió amb els 
sistemes urbanístics generals exteriors a l'actuació urbanística, i també les 
obres per a l'ampliació o reforç d'aquests sistemes que siguin necessàries 
com a conseqüència de la magnitud de la pròpia actuació, d'acord amb les 
previsions del planejament general. 

4. En els sectors amb ús residencial o mixt es reservarà, com a mínim, el sòl 
corresponent al 30% del sostre residencial de nova implantació per a la 
construcció d’habitatge de protecció pública (dels quals un mínim del 20% per 
habitatge protegit de règim general i/o especial, i la resta per habitatge 
concertat). 

Art. 234 Plans parcials urbanístics 

1. El sòl urbanitzable delimitat es desenvoluparà mitjançant la redacció, tramitació 
i aprovació definitiva de plans parcials urbanístics. 

2. Els plans parcials urbanístics que desenvolupin aquest Pla d’ordenació 
urbanística municipal s’ajustaran a les condicions que s’especifiquen per a 
cadascun d’ells en les presents normes urbanístiques, i en les determinacions i 
continguts dels articles 65 i 66 LU. 

3. Les previsions mínimes d’espais lliures i equipament previstes en l'article 65.3 i 
65.4, per a sòl d’ús residencial o industrial i comercial respectivament, seran 
d’aplicació sempre que el Pla d’ordenació urbanística municipal no determini 
superfícies majors.  

4. Els plans parcials urbanístics justificaran l’aplicació de les condicions 
d’adaptació a la topografia, d’acord amb aquestes normes urbanístiques, i 
l’adaptació paisatgística de l'ordenació resultant.  

 

Secció segona. Regulació específica de la zona 13: Activitats econòmiques 

Art. 235 Definició i subzones 

1. Aquesta zona es refereix exclusivament al sector de can Montcau, delimitat per 
la modificació del Pla general d’ordenació urbana del sector discontinu can 
Montcau-can Malé, aprovada per la Comissió territorial d’urbanisme de 
Barcelona amb data de 29 de maig de 2008, i de nou amb data de 14 de març de 
2013 (DOGC 09.05.2013) i que compta amb pla parcial urbanístic definitivament 
aprovat amb dates de 16 de juliol i 17 de desembre de 2009 (text refós de 17 de 
desembre de 2010), modificat amb data de 14 de març de 2013 (DOGC 
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09.05.2013), per adaptar-se a la Modificació aprovada en la mateixa data, i que 
aquest POUM manté en la seva totalitat. Comprèn sòls on s’admeten activitats 
industrials, logístiques, de recerca i desenvolupament, comercials, terciàries, 
hoteleres i altres similars, així com les  complementàries i vinculades.  

2. S’estableixen tres subzones: 

a) Subzona 13a: industrial-logística 

b) Subzona 13b: hotelera-comercial 

c) Subzona 13c: comercial-terciària 

Art. 236 Tipologia i condicions comunes 

1. Tipologia edificatòria 

 Els paràmetres urbanístics bàsics aplicables a la zona 16 així com a cadascuna de 
les subzones que es regulen en la present Modificació seran els corresponents a 
la tipologia de volumetria específica amb les especificacions regulades, que 
prevalen.  

2. Reserves de sòl per a sistemes 

a) Les reserves de sòl per a sistema viari i d’aparcaments (clau A), sistema de 
parcs i jardins urbans (clau B) i sistema d’equipaments (clau C), són les 
corresponents al pla parcial definitivament aprovat que es manté, tal com 
apareixen en la fitxa normativa del sector can Montcau-can Malé (SUD-6).  

b)  Els sòls qualificats com a sistema d’equipaments per la present Modificació 
seran de titularitat pública, sens perjudici de la possibilitat d’establiment de 
concessions administratives per al seu desenvolupament.  

c)  Per raó del usos establerts per al sector, els equipaments es concentren 
imperativament en el subàmbit de can Malé, proper al nucli urbà de Lliçà 
d’Amunt.  

3. Ordenació física 

 La ordenació física del sector és la definida pel pla parcial urbanístic. 

4. Aparcaments 

 Als efectes de disposicions d’aparcament, es tindrà en compte allò establert en 
la regulació específica de cada subzona.   

5. Protecció de l’arbrat 

 L’ordenació del corresponent pla parcial ha adaptat la vialitat a la topografia, 
respectant les masses de bosc existent. Les superfícies de bosc, afectades per les 
àrees edificables o bé malmeses per la vialitat o serveis, es repoblaran amb 
escreix, en les zones de cessió de sòls públics, amb espècies pròpies de la zona 
(pins halipensis i quercus), a raó d’una unitat cada nou metres quadrats i d’una 
altura mínima d’un metre cinquanta centímetres. 

6. Sistema i modalitat de gestió urbanística 

 El sistema d’actuació és el de compensació bàsica. 

7. Condicions dels serveis urbans 

a) Els serveis urbans tindran caràcter soterrat, a menys que per raons de 
funcionament i viabilitat tècnica es justifiqui el contrari. 

b) La captació, acumulació, distribució i explotació de la instal·lació d’aigua 
potable correrà a càrrec de la promoció, o en tot cas, de l’entitat 
col·laboradora de conservació, legalment constituïda. 
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c) Serà a càrrec dels propietaris la construcció i manteniment de la xarxa de 
clavegueram, el col·lector i la depuració o, en el seu cas, l’aconduïment de 
les aigües residuals fins el col·lector de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

d) Es garantirà el subministrament d’energia elèctrica segons les necessitats del 
sector i els acords amb la companyia proveïdora. 

8. Accessos 

a) Aniran a càrrec dels propietaris, en els termes descrits en el document de 
Bases per a la Reparcel·lació, tant els costos d’obtenció dels sòls necessaris 
com els costos d’execució de les obres corresponents al nus d’accés al sector 
de can Montcau des de la carretera C-17 i el seu enllaç en la BV-1432 de 
Granollers a Lliçà d’Amunt, tant pel que fa als sòls situats al terme municipal 
com els sòls que resultin del projecte concret i que se situïn dins els termes 
municipals veïns. 

b) La delimitació del subàmbit corresponent al nus viari és ña que resulta del 
pla parcial urbanístic i projecte d’urbanització aprovats, d’acord amb els 
requeriments del projecte constructiu impulsat per la Direcció General de 
Carreteres. Els sòls que resultin innecessaris per a la construcció de l’enllaç 
recuperaran la seva qualificació urbanística anterior a la Modificació de 
planejament general aprovada amb data de 14 de març de 2013.  

9.  Adaptació topogràfica 

 L’edificació, així com els espais lliures, col·lectius o privats, s’adaptaran a la 
morfologia del terreny, respectant en la major mesura possible la seva 
configuració. A tal fi, els volums edificats, així com els espais lliures, es 
disposaran formant plataformes que tindran un pendent màxim del 5%. 
Aquestes plataformes se situaran de tal forma que compensin, fins allà on sigui 
possible, el volum de desmunt i terraplenat, minimitzin l’impacte paisatgístic i 
equilibrin els salts entre plataformes, minimitzant també els murs de contenció. 
En tot cas, els desnivells entre plataformes no podran donar lloc a murs d’altura 
superior a 3,00 metres en els límits amb el sòl no urbanitzable i del sector; 
l’excés es tractarà, en el seu cas, mitjançant talussos enjardinats. 

 Serà obligatòria la presentació en tots els projectes del plànol topogràfic 
actualitzat, al costat d’un estudi detallat dels moviments de terres dut a terme, 
una memòria justificativa de la solució adoptada en relació a les condicions 
anteriors, així com l’adaptació del terreny i el compliment de tots els requisits 
exigits. 

10. Ventilacions i instal·lacions tècniques 

  Els paràmetres aplicables a les ventilacions, instal·lacions tècniques i 
instal·lacions sobre la coberta de les edificacions d’aquesta zona seran els 
definits en el pla parcial. 

Art. 237 Règim aplicable a la subzona 13a: industrial-logística  

L’objectiu principal d’aquesta subzona és el de definir la implantació ordenada d’un 
parc de naus logístiques, industrials  i altres usos complementaris o vinculats a les 
mateixes. 

a) L’edificabilitat zonal màxima s’estableix en un total de 353.000 m2st. (coeficient 
zonal: 1,0949 m2st/m2s). 

b) La ocupació màxima per a les edificacions s’estableix en un total de 193.314 
m2s (percentatge del 59,9604% de la superfície de la zona). Ateses les 
característiques específiques de les instal·lacions industrials, s’entén que els 
elements volats destinats a la protecció dels aparcaments i àrees de càrrega i 
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descàrrega,  sempre que se situïn dins de la parcel.la privada i de forma que cap 
dels seus punts se situï a una altura inferior a 3,00 metres pel damunt de la 
rasant del sòl, i amb un vol màxim de 14 metres, no computen a efectes 
d’ocupació. Els espais privats no edificats podran destinar-se a circulació interior 
de la parcel.la, aparcament, instal·lacions, patis o jardins, mantenint els 
objectius i criteris d’ordenació continguts en el present document i en el 
planejament parcial. Els elements i instal·lacions tècniques, tals com antenes, 
dipòsits, construccions per instal·lacions de telecomunicacions, comptadors, 
escomeses i similars, així como les garites o punts de control, sempre que 
tinguin aquesta única finalitat, es podran agrupar en una o diverses zones 
d’instal·lacions formant nuclis que no computen a efectes d’edificabilitat, 
sempre que la seva ocupació no sigui superior al 4% de la parcel·la. 

c) S’estableix una altura màxima de 15 metres, i/o de planta baixa i tres plantes pis 
(PB+3P).  Això no obstant, quan es justifiqui per raó de la funcionalitat de 
l’edifici o les seves instal·lacions tècniques, les edificacions podran incorporar 
zones on se superi aquesta, fins a un màxim de 20 metres.   
Excepcionalment i al marge d’aquesta limitació d’altura, en el cas de la nau 
central (parcel·les B1 i B2), respectant el seu esglaonat indicatiu, s’admet  que 
les cobertes entre plataformes s’alineïn a l’altura de la més alta, sense que se 
sobrepassi el 50% de la superfície de la plataforma més baixa. El volum resultant 
d’aquest increment d'altura se situarà preferentment en continuïtat amb el 
volum projectat i no podrà sobrepassar l'altura de la coberta de la plataforma 
immediatament superior. 
Les edificacions amb nombre màxim de plantes forjades admeses a la subzona 
podran superar l’altura màxima fins a 17,50 metres, sempre que es mantingui la 
volumetria total en la parcel.la. Les edificacions mixtes compliran en cada cas 
l’altura i composició volumètrica que correspongui a cada part segons la seva 
tipologia. 

d) El punt de referència de la planta baixa es prendrà a partir del centre geomètric 
de cada unitat d’edificació, admetent-se un marge de variació de 0,80 metres 
per sobre a per sota del punt de referència esmentat. 

e) Són plantes soterrani les situades per sota del punt de referència de la planta 
baixa. Per raons d'adaptació topogràfica, en la nau central, aquesta podrà 
emergir respecte del terreny definitiu fins a un màxim de 9 metres  i només 
tindrà obertures per accessos rodats, sortides d’emergències, obertures de 
ventilació i extracció de fums, entrada de llum natural per estalvi energètic, així 
com altres necessàries per la pròpia activitat. 
L’altura lliure mínima serà de 2,60 metres, o de 2,10 metres quan es destini a 
emmagatzematge. La planta soterrani podrà ocupar per fora de la projecció 
ortogonal de l’edificació principal, sempre que no excedeixi dels límits de la 
parcel.la privada, a efectes de coordinar la construcció dels murs pantalla i de 
les edificacions. Els espais destinats a circulació interior de la parcel.la es 
tractaran preferentment amb arbrat o vegetació, d’acord amb la seva funció. 

f) S’admetrà la unió soterrània entre naus pertanyents al mateix propietari 
mitjançant els túnels previstos en els plànols d’ordenació, que hauran de ser 
objecte del corresponents projecte d’obres.  
Aquesta unió subterrània es podrà articular o bé mitjançant les corresponents 
servituds de pas, en el cas en què es tracti de túnels situats sota finques de 
titularitat privada o bé mitjançant la corresponent concessió administrativa en el 
cas en què els túnels discorrin per subsòl de domini públic, d’acord amb la 
legislació vigent. 

g) Atenent a la major tecnificació dels processos logístics, s’estableix una reserva 
mímima de places d’aparcament per a vehicles automòbils en 1 plaça per cada  
4 persones que treballin en l’edifici,  o per cada 400 m2 de sostre construït en 
les naus de logístics, o de 200 m2 de sostre construit en la resta dels usos 
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admessos en la zona. Aquesta dotació podrà reduir-se quan sigui innecessària 
mitjançant conveni amb l’Ajuntament, sempre que es compleixi la legislació 
vigent. 

h) La reserva mínima de places d’aparcament per a motocicletes i bicicletes 
s’establirà d’acord amb el Decret  344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació 
de movilitat generada. 

i) L’ús principal és de naus de logística i industrials (amb les limitacions del 
paràgraf següent) i, especialment a la parcel.la D, l’activitat terciària, de recerca i 
investigació, i industrial fins la categoria quarta en la situació D.  
D’acord amb aquestes normes urbanístiques, s’admeten els usos industrials, 
excepte pel que fa a les activitats de cinquena i sisena categoria, que queden 
excloses, i sempre que compleixin la resta de condicions de la zona 13a. 

j) S’admeten els usos d’oficines, comercials, de magatzem, educatius, esportius, 
socio-culturals, així com els de distribució de carburants i de garatge oberts al 
públic, complementaris als usos principals. 

Art. 238 Règim aplicable a la subzona 13b: hotelera-comercial  

L’objectiu principal d’aquesta subzona és el de possibilitar la localització adequada 
dels usos hotelers i comercials complementaris al polígon d’activitats logístiques 
previst en el front de la carretera C-17, en el punt d’accés principal al sector de sòl 
urbanitzable delimitat de can Montcau-can Malé. 

a)  La edificabilitat zonal màxima s’estableix en un total de 17.000 m2st. (coeficient 
zonal: 0,9501 m2st/m2s). 

b) La ocupació màxima per a les edificacions s’estableix en un total de 5.510 m2s. 
(percentatge del 30,7942% de la superfície de la zona). Els espais privats no 
edificats podran destinar-se a circulació interior de la parcel.la, aparcament, 
instal·lacions, patis o jardins, mantenint els objectius i criteris d’ordenació 
continguts en el present document i en el planejament parcial. Els elements i 
instal·lacions tècniques, tals com antenes, dipòsits, garites o construccions per 
instal·lacions de telecomunicacions, comptadors, escomeses i similars, sempre 
que tinguin aquesta única finalitat, no computen a efectes d’ocupació o 
d’edificabilitat. 

c)  S’estableix una altura màxima de planta baixa i quatre plantes pis (PB+4PP) per 
als edificis d’ús hoteler, i de planta baixa i una planta pis (PB+1PP) per als 
edificis d’ús comercial. 

d)  La reserva mímima de places d’aparcament per a vehicles automòbils s’estableix 
en 2 places per cada 100 m2 de superfícies de venda en el cas del sostre 
comercial. Els edificis hotelers quedaràn regulats segons la llei de turisme 
vigent. Aquesta dotació podrà reduir-se quan sigui innecessària mitjançant 
conveni amb l’Ajuntament, sempre que es compleixi la legislació vigent.   

e)  La reserva mínima de places d’aparcament per a motocicletes i bicicletes 
s’establirà d’acord amb el Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació 
de mobilitat generada. 

f)  Els usos principals admesos són: 

 Comercial, d’acord amb la legislació comercial vigent 

 Hoteler, excepte apart-hotels 

k) S’admeten els usos complementaris següents:  

 Un habitatge per a guarda o porteria de l’hotel i un altre amb les mateixes 
funcions en relació als usos comercials.  
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 Els usos esportius i recreatius, de lleure, serveis, restauració, sales de 
convencions o conferències, passis de col.leccions de moda i tendències. 

 Els altres usos relacionats amb l’ús hoteler que defineixin la oferta 
complementària segons la seva especialització. 

Art. 239 Règim aplicable a la subzona 13c: comercial-terciària   

L’objectiu principal d’aquesta subzona és el de possibilitar la localització adequada 
dels usos comercials i terciaris complementaris al polígon d’activitats logístiques 
previst en el front de la carretera C-17, en el punt d’accés principal al sector de can 
Montcau-can Malé. 

a)  La edificabilitat zonal màxima s’estableix en un total de 60.000 m2st. (coeficient 
zonal: 1,4953 m2st/m2s). 

b)  La ocupació màxima per a les edificacions s’estableix en un total de 21.176 m2s. 
(percentatge del 52,7724% de la superfície de la zona). Els espais privats no 
edificats podran destinar-se a circulació interior de la parcel.la, aparcament, 
instal·lacions, patis o jardins, mantenint els objectius i criteris d’ordenació 
continguts en el present document i en el planejament parcial. Els elements i 
instal·lacions tècniques, tals com antenes, dipòsits, garites o construccions per 
instal·lacions de telecomunicacions, comptadors, escomeses i similars, sempre 
que tinguin aquesta única finalitat, no computen a efectes d’ocupació o 
d’edificabilitat. 

c)  S’estableix una altura edificable de planta baixa i dues plantes pis (PB+2PP) per 
als edificis d’ús terciari, i de planta baixa i una planta pis (PB+1PP) per als 
edificis d’ús  comercial. 

d)  La reserva mímima de places d’aparcament per a vehicles automòbils s’estableix 
en 3 places per cada 100 m2s de superfície de venda en el centre de fabricants, i 
en 2 places per cada 100 m2 de superfícies de venda en la resta dels edificis 
comercials. Aquesta dotació podrà reduir-se quan sigui innecessària mitjançant 
conveni amb l’Ajuntament, sempre que es compleixi la legislació vigent.  

e)  La reserva mínima de places d’aparcament per a motocicletes i bicicletes 
s’establirà d’acord amb el Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació 
de movilitat generada. 

f)  Els usos principals admesos són: 

 Comercial, d’acord amb la legislació comercial vigent 

 Terciari 

l) S’admeten els usos complementaris següents: 

 Un habitatge per a guarda o porteria  

 Els usos de lleure, serveis, restauració, sales de conferències,  passis de 
col.leccions de moda i tendències, i altres relacionats amb els usos 
principals. 
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TÍTOL VII. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE  

 

Capítol 1. Definició, objectius, usos i delimitació 

 

Art. 240 Definició i delimitació 

1. El sòl no urbanitzable comprèn aquelles àrees del territori municipal 
caracteritzades pel seu interès agrari, forestal, ecològic o paisatgístic, i aquelles 
altres que s’han considerat inadequades per al desenvolupament urbà en base al 
concepte de desenvolupament urbanístic sostenible aplicat a aquest Pla 
d’ordenació urbanística municipal, d’acord amb l’article 3 LU. 

2. La delimitació dels àmbits inclosos en les diverses categories de sòl no 
urbanitzable es realitza en els plànols O2 (“Classificació del sòl”), a escala 
1:10.000, i O3 (“Qualificació de sòl no urbanitzable”), a escala 1:10.000.  

Art. 241 Règim jurídic 

Les àrees definides per aquest Pla d’ordenació urbanística municipal com a sòl no 
urbanitzable estan sotmeses a les determinacions de la legislació urbanística vigent 
(arts. 47 i següents  de la LU i els corresponents del RLU). 

Art. 242 Objectius del Pla en sòl no urbanitzable 

El Pla d’ordenació urbanística assenyala com a objectius de la regulació del sòl no 
urbanitzable els següents: 

a) Protegir els terrenys que sustenten l’activitat agrària i ramadera actual i els 
que tenen aptituds remarcables per donar resposta a les possibles 
necessitats del futur. Especialment els que permeten obtenir majors 
rendiments, com ara els de regadiu, els que afavoreixen el maneig i els de 
major fertilitat edafològica. 

b) Protegir els terrenys més rics en biodiversitat i els que garanteixen la 
permeabilitat, la connectivitat i, en general, la funcionalitat ecològica del 
territori. Especialment: els terrenys forestals, arbrats o no; la ribera del Tenes 
i els torrents del municipi; la bassa del Pardaler i el seu entorn; els erms i 
terrenys agrícoles que embolcallen els sòls forestals i l’entorn dels cursos 
fluvials; les franges lineals de terreny biodivers com ara marges de camps, 
tanques arbrades i entorns de sèquies i recs a cel obert; i els terrenys 
connectors que, per posició geogràfica, garanteixen la continuïtat del règim 
de sòl no urbanitzable entre els principals espais agroforestals del municipi -
és a dir, l’espai agroforestal de Palaudàries i la riera Seca, el del torrent de 
can Bosc i els turons del camí antic de Caldes i el de la plana del Tenes- i 
entre aquests i els dels municipis veïns. 

c) Preservar el paisatge i el valor i l’ús social de l’entorn rural que embolcalla, 
esponja i aporta qualitat al teixit urbà del municipi mitjançant 
especificacions tècniques sobre els projectes i la preservació, especialment, 
dels espais següents: els espais oberts estèticament més apreciats per la 
ciutadania i els entorns dels elements arquitectònics de major interès 
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patrimonial; els inclosos en les principals visuals del terme i els que 
conformen la franja a banda i banda de les carreteres i vies de comunicació 
locals; els de major entitat superficial i els de menor densitat d’elements 
construïts; i els que es troben solcats per la xarxa tova de camins d’interès 
públic. 

d) Garantir el màxim potencial futur del sòl no urbanitzable ubicant i 
concentrant les edificacions, instal·lacions i infraestructures admeses en 
aquest tipus de sòl -de forma que es preservi el màxim d'espai lliure continu 
possible, es fragmenti el mínim possible el territori i es protegeixin els grans 
espais oberts del municipi- i establint criteris sobre característiques i 
localitzacions adequades per a instal·lacions i usos d’interès públic i social, 
de manera que no influeixi negativament en l’equilibri dels diversos sectors 
de sòl no urbanitzable. 

e) Garantir una correcta ocupació del territori per l’edificació residencial i 
productiva, evitant riscos sobre els béns i les persones, impacte ambiental 
innecessari, interferències en el cicle de l’aigua i sobrecostos en el 
manteniment i la prestació de serveis. 

f) Establir una gradació de preferències en relació a les alternatives 
d’urbanització i edificació que permeti una gestió del desenvolupament i 
una presa de decisions territorialment eficients i sostenibles. 

Art. 243 Desplegament del Pla en sòl no urbanitzable 

1. A excepció d’aquells casos en que explícitament ho assenyalin les presents 
normes urbanístiques, el Pla defineix de forma unívoca i amb caràcter 
d’aplicació directa i immediata les condicions de les edificacions, així com els 
usos en elles admissibles, que es poden aixecar en aquesta classe de sòl. 

2. Pel que fa als usos admesos per la legislació en sòl no urbanitzable, s’estarà a tot 
allò disposat en els articles 47 al 51 LU i als articles 46 al 60 i a les disposicions 
transitòries sisena i setena RLU, relatius a la reconstrucció i rehabilitació de 
masies i cases rurals, a la construcció d’edificacions pròpies d’una activitat 
agrícola o ramadera, a les estacions de carburants i de prestació de serveis de la 
xarxa viària, a les instal·lacions o infraestructures d’utilitat pública o interès 
social que hagin d’emplaçar-se en el medi rural i als habitatges familiars 
directament i justificadament associats a una explotació agrícola i les activitats 
de turisme rural. 

3. Pel cas de finques existents que no acompleixin la superfície mínima edificable, 
però que continguin un habitatge rural, existent amb anterioritat a l’aprovació 
inicial d’aquest Pla, es podran autoritzar ampliacions dels mateixos en les 
condicions generals que es fixen en aquestes normes urbanístiques i en el 
Catàleg de masies i cases rurals. 

4. A les edificacions situades en sòl no urbanitzable, anteriors a la entrada en vigor 
de la LU, i amb usos no admesos actualment per la mateixa, els hi seran 
d'aplicació les disposicions transitòries sisena i setena del RLU. 

5. Optativament es podran desenvolupar Plans especials urbanístics que 
responguin als objectius del planejament en el sòl no urbanitzable.  

Art. 244 Usos i activitats admissibles en sòl no urbanitzable 

1. Els usos i activitats admissibles en sòl no urbanitzable  són els següents: 

a) Activitats de lleure i esportives, equipaments i dotacions d’interès públic que 
s’hagin d’instal·lar en el medi rural. 
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b) Serveis bàsics d’infraestructures. 

c) Rurals (agrícoles, ramaders i forestals). 

d) Habitatge familiar de caràcter rural i dels treballadors de la finca. 

e) Residencial (turisme rural, residencial turístic, hostaleria rural) i restauració.  

f) Estacions de subministrament de carburants i de prestació de serveis de la 
xarxa viària. 

g) Construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i 
el funcionament de les obres públiques. 

2. No són admesos en els sòl no urbanitzable i tindran la consideració d'usos 
prohibits els següents:  

a) Els industrials, tot i que les instal·lacions i les activitats industrials existents 
en sòl no urbanitzable, degudament autoritzades d’acord amb la legislació 
anterior a la Llei 2/2002, poden romandre sobre el territori en tant es 
mantingui l’ús concret que va ser objecte d’autorització, d’acord amb la 
disposició transitòria setena RLU. 

b) L’emmagatzematge de maquinària agrícola o l'auxiliar de construcció, 
l’estacionament de caravanes, l'estacionament i/o venda de vehicles, 
remolcs i atraccions de fira. 

c) Dipòsit de contenidors, runes i/o deixalles i emmagatzematge de materials i 
productes de tot tipus a l’aire lliure, que no tinguin la consideració d’interès 
públic, d’acord amb els supòsits admesos en sòl no urbanitzable per l’article 
47.4 LU 

d) L’abocament o dipòsit de runes i els amuntegaments de pedres, àrids, etc. 

e) Els tancats per a gossos, cavalls o altres animals que no estiguin relacionats 
amb una explotació ramadera o una activitat canina o hípica autoritzada. 

f) Els usos comercials a l’aire lliure en centres de jardineria o horticultura que 
no siguin de comercialització dels productes originaris de la mateixa finca, 
la venda de materials de construcció, etc. 

g) Els cartells i tanques publicitàries, excepte aquells rètols d'indicació de 
carreteres o localitats. Els existents hauran d'ésser retirats pels anunciants 
en el termini màxim d'un any, a comptar des de la data d'aprovació 
definitiva del present Pla d’ordenació urbanística municipal. 

h) Les plantacions agrícoles o forestals que no tinguin per objecte la producció 
agrícola en general (oliveres o altres arbres i plantes de caràcter ornamental) 
que siguin perceptibles des de les carreteres o de la xarxa viària bàsica 
municipal indicada en el vigent Pla general. 

i) L'extensió superficial de materials granulats o d'altres que modifiquin 
l’estructura edafològica del sòl,  ni compactacions i/o pavimentacions que 
disminueixin la seva permeabilitat. 

j) Les obres d'artificialització de les riberes dels cursos fluvials, excepte les de 
defensa d’avingudes per la seguretat dels béns i de les persones requerides 
per l’Agència Catalana de l’Aigua, així com qualsevol altra obra pública que 
sigui imprescindible o per la implantació d’infraestructures de serveis 
(col·lectors, depuradores, etc.)   

k) Les instal·lacions d'enllumenats en les vies rurals per evitar la contaminació 
lumínica. 

l) L’ús de càmping. 

m) La utilització del subsòl per a qualsevol destinació, tret de les mines d’aigua, 
els pous i els hipogeus, així com per l’emplaçament d’instal·lacions 
tècniques que, en tot cas, hauran de respectar les condicions morfològiques 
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dels terrenys i la vegetació, a més dels elements del patrimoni natural i 
arqueològic 

Art. 245 Intervencions de transformació territorial 

Són aquelles que modifiquen la forma del territori, afectant al sòl (divisió 
parcel·laria, relleu topogràfic), a les infraestructures (construcció o modificació 
d’accessos i serveis) o a les construccions (disposició o modificació d’edificis o 
instal·lacions). 

Art. 246 Intervencions de transformació del sòl 

1. S'entén per estructura cadastral la divisió del territori en finques predials, que 
són el resultat de la organització de l'espai per al seu aprofitament. 

2. Als efectes del règim urbanístic d’autoritzacions es distingeixen les següents 
intervencions sobre l'estructura cadastral: 

a) Rectificació de partions, que consisteix en l'ajust dels límits entre dues 
finques cadastrals adjacents, sempre que no impliqui variacions de més del 
5% respecte de cada una de les superfícies originals. 

b) Segregació i agregació simultània entre dues finques, que suposa també una 
rectificació de partions, encara que en aquest cas la superfície de la peça 
segregada o agregada no és més gran del 50% de la superfície de la finca de 
la que se segrega, ni del 100% de la superfície de la finca a la que s'agrega. 
De no complir-se aquestes condicions, aquest acte es considerarà com a 
realització successiva de dos actes diferenciats (de segregació i el 
d'agregació) i, conseqüentment, requerirà de dues autoritzacions 
administratives diferents i independents. 

c) Agrupació de finques, que consisteix en unir dues o més finques cadastrals 
en una única finca. 

d) Parcel·lació, segregació o divisió de finques, que consisteix en dividir una 
finca cadastral en dues o més finques. 

e) Parcel·lació urbanística, que comprèn els actes a què fa referència l’article 
183 LU.  

3. S'entén per modificació del relleu aquella intervenció que suposi alterar les 
condicions orogràfiques del territori. Es distingeixen les següents intervencions: 

a) Roturació, que comprèn les intervencions de manipulació de la coberta fèrtil 
dels terrenys (incloent les aportacions de terra vegetal) per a preparar-los 
pel conreu agrícola. 

b) Explanació, que comprèn les intervencions destinades a convertir un terreny 
en pendent en altre sensiblement pla, sense entrar en les categories pròpies 
de l'abancalament. 

c) Abancalament, que consisteix en l’aterrassament d’un terreny en pendent 
en plànols sensiblement horitzontals aptes per al desenvolupament 
d'activitats, mitjançant extraccions i replens i murs de contenció que els 
estabilitzen. 

d) Extracció, que comprèn intervencions d'aprofitament dels recursos minerals 
i que normalment impliquen en llur retirada importants transformacions de 
l'orografia dels terrenys. 

e) Rehabilitació orogràfica, que comprèn intervencions que, amb moviments 
de terres i construcció d'elements suport, tenen per objecte disminuir 
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l'impacte paisatgístic i refer en la mesura del possible l'orografia original de 
terrenys afectats per alguna intervenció. 

Art. 247 Intervencions de transformació de les infraestructures 

1. S'entén per intervencions de transformació de les infraestructures aquelles que 
comporten l’execució material d'elements a través dels quals es produeix la 
circulació o la portada de serveis urbanístics, i en base als quals s'estructura l'ús 
del territori, al que ofereixen accés o servei. 

2. La classificació a efectes del règim normatiu d'autorització de les possibles 
intervencions en la xarxa d'accessos i serveis atén a la naturalesa de l'actuació 
(conservació, millora, ampliació i nova planta) i a la tipologia de l'element 
(senders, pistes, camins, carreteres, xarxes, etc.). 

3. Atenent a la seva naturalesa, ús i posició en relació a les activitats 
desenvolupades en sòl no urbanitzable es distingeixen tres categories de camins: 

a) Xarxa principal.  

Formada per aquells camins que donen suport a les activitats 
desenvolupades en sòl no urbanitzable i accés als diversos sectors del 
territori municipal. Aquests camins venen específicament recollits en el 
plànol O1 (“Estructura general ”), a escala 1:10.000. 

b) Camins d'accés.  

Són aquells que partint de carreteres o camins de la xarxa principal porten a 
construccions o paratges allunyats d'aquests. 

c) Camins interns d’una explotació.  

Són aquells localitzats dins d’una finca i directament relacionats amb 
l'activitat de la mateixa. 

Art. 248 Intervencions de construcció   

S'entén per intervencions de construcció totes aquelles que es concretin en la 
col·locació sobre el territori de volums edificats, siguin elements o instal·lacions de 
servei (com dipòsits, depuradores, estancs, etc.) o edificacions (amb destí a activitats 
agrícoles, productives, residencials, turístiques, etc.). 
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Capítol 2.  Disposicions generals en sòl no urbanitzable 

 

Art. 249 Disposicions relatives a l’estructura cadastral 

1. Es prohibeixen les parcel·lacions, segregacions o divisions de finques que 
impliquin fraccionament de les inscrites registralment en el moment de 
l'aprovació inicial d'aquest document sempre que faciliti o tingui per finalitat 
facilitar la construcció d’edificacions o la implantació d’usos no permesos en sòl 
no urbanitzable, d’acord amb l’article 191 LU. Cal en tot cas complir les 
condicions i requisits establerts en els articles 192 a 196 de la LU, així com els 
articles 241 a 250 del RLU.  Es considera com a finca el conjunt de parcel·les 
confrontades pertanyents a un mateix propietari que formin part d’una mateixa 
inscripció en el registre de la propietat. 

2. La finca mínima admesa és aquella que s’ajusta a la unitat mínima de conreu o 
a la unitat mínima de producció forestal establertes a l’Annex del Decret 
169/1983, de 12 d’abril sobre unitats mínimes de conreu i al Decret 35/1990, de 
25 de gener, sobre unitats mínimes forestals: 

 Unitat mínima de conreu en terreny de secà: 3 ha 

 Unitat mínima de conreu en terreny de regadiu: 1 ha 

 Unitat mínima de producció forestal: 25 ha 

3. S’entén per unitat mínima d’explotació productiva el conjunt de finques que 
suportin activitats productives desenvolupades per un mateix titular en diferents 
règims de tinença de la terra (propietat, arrendament o d’altres). Per a tenir 
consideració d’unitat d’explotació productiva és condició necessària que el 
conjunt de terres o propietats incloses en la mateixa estiguin destinades a usos 
agrícoles o forestals en rendiment.  

Art. 250 Disposicions relatives a la modificació del relleu 

1. Aquelles intervencions que suposin alterar les condicions orogràfiques d’un 
territori requeriran llicència municipal (excepte l'habitual roturació agrícola) i 
llur autorització vindrà condicionada a l'obtenció prèvia o simultània d'aquella 
referida a l'activitat (residencial, extractiva, etc.) o de la intervenció (traçat 
d’infraestructures, edificació, etc.), que l'origina i en base a les quals es justifica 
i, per tant, d'acord al projecte d'obres o pla de tasques pertinents. 

2. Aquestes disposicions s’aplicaran, amb caràcter general, a tots els camps de 
conreu, amb independència de la seva qualificació en sòl no urbanitzable, 
sempre que tinguin l’ús agrícola i estigui justificada la millora de les condicions 
de treball de l’explotació. Es permet manipular el relleu del terreny sempre i 
quan no es modifiqui el sistema d’escorrentius de la finca respecte al seu 
entorn, utilitzant terres seleccionades i terres vegetals. En el cas que es 
modifiqui la cota natural del terreny en més o menys mig metre (0,50 m), 
aquests moviments de terres només estaran subjectes al règim de comunicació 
prèvia d’obres exemptes de llicència municipal. 

3. Quan se superin les cotes d’excavació o reblert de terres en més o menys mig 
metre (0,50 m) en relació al terreny actual, només s’admetrà realitzar 
moviments de terres en les finques quan es justifiqui que aquests tenen per 
finalitat la millora de l’explotació agrícola. Així, es podran adaptar els terrenys en 
plataformes, compensant, en tot allò que sigui possible, les excavacions i els 
terraplens amb les següents premisses: 
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a) S’haurà de tramitar una sol·licitud de llicència amb un projecte, signat per 
tècnic competent i visat pel Col·legi professional corresponent, que 
contindrà com a mínim els següents documents: 

 Memòria sobre l’abast de l’actuació amb específic esment de la 
valoració dels desmunts i terraplens previstos, la durada de les 
obres, el pressupost detallat i la descripció de les mesures de 
restauració paisatgística, especialment en relació al tractament 
dels talussos. 

 Plànol topogràfic a escala 1:1.000, com a mínim. 

 Perfils suficients del terreny natural i transformat. 

 Plànol de l’estat que quedaran els terrenys un cop efectuats els 
moviments de terres. 

 Full d’assumeix la direcció de tècnic competent. 

 Estudi de seguretat i salut. 

 Autorització dels organismes competents en respecte dels 
elements implicats en els moviments de terres, com l’Agència 
Catalana de l’Aigua en respecte els cursos d’aigua, administració 
de carreteres en els accessos, etc.  

b) Aquests moviments de terres hauran de complir les següents condicions: 

 Respecte al paisatge. 

 Conservació de l’arbrat. 

 Preservació del medi ambient. 

 No desviament, minva o pol·lució dels corrents d’aigua, 
superficials o soterranis. 

 Manteniments dels camins i vies d’ús col·lectiu. 

c) L’incompliment de qualsevol d’aquests requisits implicarà la denegació de la 
llicència. 

d) També hauran de complir les següents determinacions tècniques: 

 Els diferents nivells de les plataformes no podran tenir més de 3 
metres d’altura. 

 Els talussos entre plataformes tindran una relació de 3:2 ( H-V). 

 No es podran alterar els terrenys limítrofs amb els veïns o als 
camins i vies d’ús col·lectiu, en una franja perimetral de la finca 
de 6 metres. 

 No es podran suprimir marges entre feixes regularitzant la 
pendent. 

 Es restauraran els talussos en terres vegetals i hidrosembra de 
protecció contra l’erosió amb espècies herbàcies gramínies i 
lleguminoses. 

 En aquests moviments de terres no seran admissibles els reblerts 
amb les runes, deixalles ni el material orgànic i s'haurà de 
justificar el tipus i classificació de les terres d'aportació. 

4. El propietari prestarà una fiança equivalent a un mínim del 12% del pressupost 
de l'obra, mitjançant qualsevol dels sistemes establerts per la legislació vigent, 
per garantir el compliment de les condicions de la llicència en relació a les 
restauracions. 

5. Les activitats extractives no s’admeten en les zones de protecció especial. 

Art. 251 Disposicions relatives a la construcció d’accessos 

1. Es conservaran els camins rurals actualment existents. Es prohibeix 
expressament l'obertura de nous camins pels particulars, excepte aquells interns 
a l'explotació i relacionats amb l'activitat agropecuària o els expressament 
previstos en aquest Pla d’ordenació urbanística municipal. 



POUM de Lliçà d’Amunt  Gener 2014 
Document per aprovació definitiva 

 

171 

2. S’estableixen les següents categories de vies: 

a) La xarxa de camins rurals (clau Xr) és aquella formada pels camins que 
tenen com a funció principal la vertebració del territori no urbanitzat. Inclou 
els camins principals de la xarxa bàsica i els camins d’accés.  

b) La xarxa de camins paisatgístics  (clau Xp) inclou els camins principals de la 
xarxa bàsica i els camins d’accés que conformen itineraris amb valor 
paisatgístic.  

En tots dos casos la zona de servitud no edificable serà de 4 metres des de l’eix. 

3. El Pla d’ordenació urbanística municipal inclou en el sistema hidrològic la 
totalitat dels desguassos naturals situats en sòl no urbanitzable, fins i tot aquells 
que en l'actualitat han adquirit altres usos. 

4. A fi d'adaptar els camins existents o previstos en aquest Pla a les noves 
necessitats de circulació de vehicles i de la maquinària agrícola s'admeten les 
obres de millora del traçat i pavimentació sempre que es respectin o reposin la 
vegetació i murs existents en les seves vores i el tractament de la pavimentació 
es realitzi amb materials permeables de textura i color no discordants amb el 
seu caràcter original. 

5. Com a norma general, s'estableix un ample màxim de 4 metres tant per als 
camins rurals existents com pels de nova obertura. Pels camins paisatgístics d’ús 
exclusivament lúdic, l’amplada màxima serà de 3 metres. Tot camí de 2 metres o 
menys serà únicament per a vianants. Els camins de nova obertura no podran 
implicar desforestació o modificació del règim d'escorriments que comporti 
erosió del sòl. 

6. Els projectes de nous camins públics no contemplats en aquest Pla requeriran la 
declaració d'utilitat pública i una memòria justificativa del traçat escollit davant 
altres alternatius, que s'acompanyarà d'una avaluació de l'impacte ambiental i se 
sotmetrà a un mes d'informació pública, essent preceptiu l'informe dels 
departaments competents de  la Generalitat de Catalunya. 

7. No es permetrà cap tipus d'obertura que pugui donar lloc a operacions de 
parcel·lació en els termes establerts en la legislació urbanística. 

8. En les zones de servitud no es permet realitzar obra nova; les tanques i murs de 
contenció de les parcel·les agrícoles es construiran fora de la zona de servitud 
(excepte quan es demostri la inexistència de solucions alternatives). 

Art. 252 Disposicions relatives al tancament de finques 

1. Només es podran autoritzar tancaments entre finques i entre finques i vies d’ús 
col·lectiu, quan es realitzin amb elements vegetals o amb elements de dissuasió 
elèctrica o similars per a la ramaderia.  

2. Per raons de manteniment i protecció dels espais naturals i del paisatge el 
tancament de finques quedarà circumscrita a tanques de tres fils metàl·lics 
horitzontals amb suports verticals de troncs de fusta tractada o bé d’altres 
adequats per la ramaderia perquè els tancaments no impedeixin la circulació de 
les espècies animals autòctones, excepció feta de la fauna salvatge que  pot 
destrossar els conreus. 

3. Qualsevol altra mena de tanca de tipus urbà o les de malles metàl·liques de 
simple torsió no estan admeses en sòl no urbanitzable.  

4. En els fronts a les vies d’ús col·lectiu, en el cas que pugui autoritzar-se, la tanca 
s’haurà de situar-se necessàriament fora de de la zona de servitud no edificable.  

5. En qualsevol cas aquestes tanques no podran tenir més d’un metre i vint 
centímetres (1,20 m) d’altura respecte el nivell natural.  
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6. La faixa de terreny afecte al vial d’ús col·lectiu, quan la finca es tanqui, podrà 
ésser adquirida per l’Ajuntament. 

Art. 253 Disposicions relatives a la construcció d’edificis 

1. Només s’admeten com a noves construccions, respectant en qualsevol cas les 
incompatibilitats i les determinacions de la normativa urbanística i sectorial 
aplicable, les pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, d’explotació de recursos 
naturals o, en general, rústica, així com les destinades a habitatge familiar o a 
l’allotjament de les persones treballadores temporeres que estiguin directament 
i justificadament associades a una de les activitats d’explotació. Aquestes 
construccions requereixen prèvia llicència municipal que, en el seu cas, 
s’atorgarà d’acord amb la tramitació prevista als articles 48, 49 i 50 LU, i 
compliran els requisits establerts a l’article 51 LU, concretats en les presents 
normes urbanístiques. 

Les construccions pròpies d’una activitat agrícola o ramadera o, en general, 
agrària son: 

 Granja. 

 Magatzem agrícola. 

 Caseta d’eines. 

 Viver. 

 Hivernacle, excepte quan es pugui desmuntar i no tingui murs 
perimetrals o altura superior a 1 metre. 

 Cobert. 

Als efectes de que estableix l'article 47.6.a LU, es consideren construccions 
pròpies d'una activitat agrícola, ramadera o, en general, agrària, a més de les 
construccions destinades específicament a la criança d'animals o bé al conreu 
d'espècies vegetals, les destinades a la guarda de la maquinària i demés estris 
adequats, i també a l’emmagatzematge, la conservació, la manipulació i 
l'envasat i la transformació de productes, així com les destinades a la prestació 
de serveis. 

En aquests dos darrers casos, els esmentats productes i serveis s'han d'haver 
originat o han de tenir com a destinació, respectivament i exclusivament, una 
unitat d'explotació rústica o un conjunt d'unitats d'explotació rústiques, 
integrades sota una direcció empresarial comuna sempre que, en qualsevol cas, 
els terrenys objecte de la construcció formin part de l'esmentada unitat 
d'explotació o de l'esmentat conjunt.  

La transformació de productes abasta les operacions de fermentació, secatge, 
polvorització i premsat. 

2. L’habitatge familiar de caràcter rural, definit funcionalment per la seva estreta 
vinculació amb l’explotació agrària pot estar, o no, estructuralment connectat 
amb l’edificació destinada a la resta d’usos agrícoles;  però, d'acord amb l'article 
49 LU, sí que ha d’estar directament i justificadament associat a les activitats 
agrícoles i/o ramaderes de l'explotació rústica.  

Per obtenir la consideració d’habitatge familiar de caràcter rural, cal que 
concorrin els requisits següents: 

 Cal demostrar la preexistència de l'explotació agrícola, ramadera, 
forestal o d'explotació d'altres recursos naturals i que aquesta està 
configurada com una unitat econòmica tant des del vessant de la 
legislació fiscal com de la sectorial, o forma part d'un conjunt 
integrat d'unitats econòmiques d'explotació sota una direcció 
empresarial comuna. En el supòsit que l'explotació rústica no 
sigui preexistent, la llicència que s'atorgui respecte de la 
construcció de l'habitatge associat haurà d'incorporar una 
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condició resolutòria que vinculi aquest ús a l'existència de 
l'explotació; i la primera utilització de l'habitatge queda 
condicionada a que l'explotació es configuri d'acord amb allò 
establert al paràgraf anterior.  

 Cal acreditar la necessitat de l'habitatge en relació a les funcions 
de vigilància, assistència o control derivades o exigides per les 
característiques de l'explotació i que aquestes funcions no és 
possible exercir-les adequadament residint en els nuclis de 
població propers. 

 Els projectes de les construccions destinades a l'ús d'habitatge 
familiar han d'acreditar que s'integren en les principals 
construccions de l'explotació rústica de la qual es tracti, bé per 
contigüitat o bé per proximitat, en una distància no superior a 50 
metres lineals, amb una tipologia adequada al medi rural i a la 
resta de construccions de l'explotació. 

 Els requisits de contigüitat o proximitat no s’exigeixen quan els 
esmentats usos es preveu implantar-los en antigues masoveries o 
cases de camp existents en els terrenys objecte de l'explotació, 
atès que la reconstrucció o rehabilitació de les quals ha de ser 
preferent a la nova construcció. 

 La llicència que autoritzi totes aquestes construccions, d'acord 
amb les determinacions del planejament, ha de condicionar la 
seva efectivitat a la indivisibilitat de les finques registrals sobre les 
quals s'hagin de construir i mentre s'hi mantinguin i no es 
renunciï a l'ús d'habitatge autoritzat. L'efectivitat de la llicència 
també queda condicionada a l'acreditació que aquesta condició 
ha estat objecte d'anotació al Registre de la propietat. Igualment 
aquestes llicències exhaureixen l'ús d'habitatge de les esmentades 
finques i així s'ha de fer constar també al Registre de la propietat. 
La pràctica de la nota marginal es durà a terme mitjançant 
instància de l'interessat acompanyada de la corresponent 
certificació administrativa. 

3. S’admet la reconstrucció, rehabilitació i ampliació de les masies i allotjaments 
rurals existents que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, 
històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials,  i que hagin estat incloses 
en el Catàleg de construccions en sòl no urbanitzable, d’acord amb les 
condicions i usos establerts. La consolidació o ampliació d’una edificació està 
condicionada a la inscripció de la indivisibilitat de la finca en el Registre de la 
Propietat. 

La condició de finca mínima serà, en tot cas, necessària per a poder construir 
una edificació. Es consideren edificacions: les masies i cases rurals; els 
habitatges rurals; els magatzems agrícoles, oberts o tancats; les construccions 
pecuàries; i les instal·lacions de conreu protegit.  No es consideren edificacions 
les instal·lacions de conreu protegit que compleixin les condicions previstes a 
l’Ordre de 25 d’octubre de 1988 del DARP. Es requerirà igualment la condició de 
finca mínima per a l’implantació d’instal·lacions de conreu protegit no 
considerades com a edificació.  

Únicament es consideren emplaçaments aptes per a l’habitatge rural els 
relacionats com a masia o casa rural en el Catàleg de Construccions en sòl no 
urbanitzable. La resta d’habitatges construïts en sòl no urbanitzable no vinculats 
a una explotació agrícola o forestal –i que no corresponguin a una edificació 
inclosa en dit Catàleg-, estaran en situació d’ús disconforme o de fora 
d’ordenació, segons correspongui per aplicació de la legislació vigent. Aquests 
habitatges no rurals apareixen relacionats en aquestes normes urbanístiques. 
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Als efectes d’autoritzacions per a la construcció d’edificacions i instal·lacions, 
segons les condicions de cada zona, la finca mínima serà, amb caràcter general, 
la que figura en el quadre annex a aquest article. 

 

Clau Zona Hbtge.rural Magatz.agr. Const.pecuar. Inst.conreu prot. 

21 Rural 5 1,5 1,5 1,5 

22a Prot esp agric i paisatg 3 3 3 2 

      

Finca mínima en sòl agrícola     

Superfícies en hectàrees (ha)     

 

4. Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de 
la xarxa viària compliran les següents condicions: 

 Les estacions de servei s’ajustaran als preceptes d’aquestes 
normes i en elles s’admetran els tallers de reparació de 
pneumàtics i d'aparells elèctrics dels vehicles, els bars-
restaurants, la neteja de vehicles, i el comerç de venda de premsa 
periòdica i d'articles de primera necessitat, d’acord amb l’article 
52 RLU. 

 Es justificarà la previsió de places d’aparcament segons les 
disposicions d’aquestes normes. 

 Les construccions es regularan pel tipus d’ordenació segons 
edificació aïllada. S’hauran de desenvolupar en planta baixa i 
hauran de mantenir una distància mínima de tres metres als 
límits veïns i les distàncies mínimes reglamentàries a la carretera 
establertes en la legislació sectorial de carreteres. 

5. S’admeten les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el 
manteniment i el funcionament de les obres públiques, amb caràcter 
permanent o temporal mentre durin les obres. Per les de caràcter temporal, 
s’estableixen les condicions següents:  

 L’autorització temporal s’haurà de renovar cada dos anys, 
justificant adequadament la continuïtat del motiu que la va 
originar. No es podran cedir més de tres renovacions. 

 Dins l’expedient haurà de figurar expressa referència de la no 
pertorbació o alteració dels valors naturals. 

 Aquestes autoritzacions no podran concedir-les si s’afecta 
greument l’equilibri ecològic o els valors naturals, paisatgístics i/o 
ambientals. 

  

Art. 254 Disposicions relatives al projectes de captació d’aigües 

Els projectes de captació d'aigua potable implicaran una avaluació de l'impacte 
ambiental, en particular respecte de la hidrologia de la pròpia zona on se situï la 
captació i sobre els efectes d'obres i runa en el medi ambient. Les canalitzacions 
hauran d’emmascarar-se en el paisatge i seran preferentment enterrades. Per a la 
concessió administrativa serà preceptiu un informe de l'òrgan competent de la 
Generalitat de Catalunya. 

Art. 255 Actuacions específiques d'interès públic 

1. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d’actuacions específiques per destinar-lo 
a les activitats o els equipaments d’interès públic que hagin d’emplaçar-se en el 
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medi rural. Les actuacions específiques d’interès públic seguiran el procediment 
establert en la legislació vigent (art. 48 LU). 

2. S'entendran d'interès públic les activitats col·lectives de caràcter esportiu, 
cultural i d'esbarjo o de lleure a realitzar a l'aire lliure i amb les mínimes i 
imprescindibles obres i instal·lacions adequades a l'ús del qual es tracti. 
Igualment gaudeixen d'interès públic els equipaments i serveis comunitaris no 
compatibles amb els usos urbans, així com les instal·lacions de 
telecomunicacions, obres d'infraestructura hidràulica general, d'abastament, de 
subministrament i sanejament d'aigües, de tractament de residus, de producció 
d'energia a partir de fonts renovables, i altres instal·lacions ambientals d'interès 
públic. 

3. L’autorització de les actuacions específiques d’interès a que es refereix l’apartat 
anterior haurà de justificar degudament que l’àmbit d’actuació no està sotmès a 
un règim especial de protecció amb el qual siguin incompatibles, per raó dels 
seus valors paisatgístics, històrics, arqueològics, científics, ambientals o 
culturals, per l’existència de riscos naturals o pel fet d’estar subjecte a 
limitacions o a servituds per a la protecció del domini públic. 

4. L'autorització d'obres i usos en sòl no urbanitzable, en els supòsits especificats 
en els articles següents, estan subjectes, amb caràcter previ a la tramitació de la 
llicència urbanística municipal, al procediment que s'hi estableix. La resta de 
supòsits admesos resten únicament subjectes, des d'un punt de vista urbanístic, 
a llicència municipal. 

5. Els usos permesos, així com les condicions d'edificació i parcel·lació seran les 
corresponents al tipus de sòl no urbanitzable en què s'ubiqui l'activitat. 

6. Excepcionalment i segons el tipus d'activitat declarada d'interès públic, 
mitjançant la tramitació d'un Pla especial urbanístic, es podran regular les 
condicions d'edificació i fer excepció del compliment de la parcel·la mínima. En 
tot cas, la superfície ocupada màxima, en conjunt, tant per a l'edificació com 
per a les instal·lacions de qualsevol tipus, inclòs l'aparcament, no serà mai major 
del 10% de la parcel·la. 

Art. 256 Integració paisatgística de construccions en el medi rural 

1. Les edificacions aïllades en sòl no urbanitzable que resultin autoritzades d’acord 
amb l’article 47 LU seguiran alguna de les tres estratègies establertes a la Llei de 
Paisatge (harmonització, mimesi/camuflatge o, excepcionalment, amb informe 
favorable de l’Observatori del Paisatge, monumentalització). 

2. Aquestes edificacions compliran  les següents condicions d’integració 
paisatgística: 

a) Perfil territorial. Es preservaran les línies del relleu que caracteritzen el 
paisatge i no s’admetran edificacions que descrestin els careners o quina 
silueta resulti especialment visible o modifiqui la línia característica del 
perfil territorial des dels punts de vista més accessibles. 

b) Proporció. Les edificacions seran proporcionades en relació a la dimensió i 
escala del paisatge, evitant actuacions de gran volum o presència en el 
paisatge. 

c) Pendent. No s’admetran edificacions en terrenys de pendent mitja superior 
al 20%. Els desmunts es tractaran amb talussos amb vegetació. Les 
plataformes horitzontals no acumularan diferències de cota superiors als 
1,50 metres. 

d) Usos del sòl. Els espais permeables rurals, de bosc, o tractats amb vegetació 
o arbrat seran en tot cas superiors al 60% de la superfície total de la 
parcel·la. 
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e) Composició arquitectònica. Tots els paraments exteriors es tractaran com a 
façana, amb materials i colors acords amb el paisatge. 

3. Les construccions destinades a activitats agrícoles i ramaderes i, en general, 
rústiques, estan sotmeses al procediment especial de l’article 48 LU quan 
superen la ocupació en planta de 500 m2, el sostre total de 1.000 m2st o l’altura 
màxima de 10 metres, i requeriran informe preceptiu de la Direcció general 
d’Arquitectura i Paisatge. 

4. L’autorització de projectes de moviments de terres, obertura de camins, 
construcció de serveis urbanístics, elements tècnics i infraestructures en 
general, requerirà projecte tècnic que inclogui els estudis d’inserció paisatgística 
i avaluació dels efectes. 

5. L’estudi d’inserció i avaluació paisatgística a que fa referència el número 
anterior comprendrà al menys el plànol topogràfic original dels terrenys, el de la 
topografia modificada, les seccions inicial i modificada, els plànols 
corresponents a l’edificació i demés intervencions en el context del paisatge, el 
muntatge de les mateixes sobre fotografia (o render del resultat) i la descripció 
de les solucions adoptades per a la seva inserció paisatgística. 

6. En el cas de que la inserció paisatgística no sigui acceptable per incompliment 
dels criteris d’aquest article i anterior, es denegarà la llicència. Quan sigui 
possible trobar disposicions alternatives de les edificacions o elements, o 
millorar la inserció paisatgística, segons els mateixos criteris de referència, es 
requerirà al promotor per a modificar el projecte en consonància. 

Art. 257 Habitatges no rurals 

1. Es defineix com habitatge no rural aquell habitatge situat en el medi rural no 
vinculat a cap aprofitament o explotació sistematitzada del mateix i, per tant, no 
inclòs en els supòsits de l’article 47 LU relatius a l’habitatge familiar i de 
treballadors relacionats amb l’explotació rústica dels terrenys. 

2. En cap cas s’autoritzarà en sòl no urbanitzable aquest tipus d’ús. 

3. Els habitatges no rurals existents que consten en el cadastre d’impost sobre els 
béns immobles de naturalesa urbana i que no han estat incorporats al Catàleg 
de construccions en sòl no urbanitzable, es relacionen a continuació en aquest 
mateix article. 

4. Els habitatges existents en sòl no urbanitzable no inclosos en el Catàleg de 
construccions en sòl no urbanitzable i no associats a cap explotació rústica s’han 
de considerar en situació de fora d’ordenació si es van implantar il.legalment i 
ha prescrit l’acció de restauració, o en situació de volum disconforme si no es 
van implantar il.legalment, d’acord amb la disposició transitòria sisena del RLU. 
En cap d’aquests casos és admissible l’ampliació del volum edificat, d’acord amb 
l’article 108 LU.  

5. Relació d’habitatges no rurals: 
 

 CA L'AGUILAR NOU  

 CA L’ANGUERA  

 CAN BARTOMEU 

 CAN BARRAQUER NOU  

 CAN BENEDICTO 

 CAN CANADELL NOU  

 CAN CARRERAS MASSÓ 

 CAN CINTO VINYETA 

 CAN COBALEDA  

 CAN COLOMER 

 CAN FEDERICO FONT  
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 CAN FELIP NOU  

 CAN FÉLIX PUERTAS  

 CAN FLUVIÀ 

 CAN GALL 

 CAN GALLET  

 CAN GAUCHIA  

 CAN GUERRA 

 CAN GUINEU NOU 

 CAN JAUME VINYETA  

 CAN JORDANA  

 CAN JOSEP CANADELL  

 CAN JULIÁ  

 CA L'ESTELLER  

 CA L'INIESTA  

 CA L’ISIDOR NOU  

 CAN MAJORALET NOU  

 CAN MALÉ NOU  

 CAN MALET  

 CAN MARCOS GALVEZ 

 CAN MENUT  

 CAN MONTAÑEZ 

 CAN NOI XIC  

 CAN PADRÓ 

 CAN PADRÓ NOU  

 CAN PARADO NOU  

 CAN PARIS  

 CAN PAU GALL 

 CAN PAU XIC NOU 

 CAN PEDRALS NOU  

 CAN PERE BASSA 

 CAN PERET RIERA NOU 

 CAN PIO CUEVA 

 CAN PORTABELLA  

 CAN PUJAL NOU  

 CAN RIERA NOU  

 CAN ROCA NOU  

 CAN RODOREDA  

 CAN ROSELLÓ  

 CAN RUFINO MUELAS  

 CAN SALVADOR NOU  

 CAN SAMON 

 CAN SANT 

 CAN SANTOYO  

 CAN SARDANET 

 CAN SARDANET NOU 

 CAN SERRA  

 CAN SISSI NOU  

 CAN SOTO  

 CAN TARABAL 

 CAN TARRAROLA 

 CAN TEIXIDOR NOU  

 CAN TEIXIDOR NOU (Carretera de Granollers)  

 CAN TOIO 

 CAN TRISTE  

 CAN VALLS  
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 CAN VALLS NOU 

 CAN VICENTÓ NOU 

 CAN VILALTA 

 CAN XICOTA (Granja nova) 

 CASES SANZ-AYUSO (Carretera de Granollers)  

 CINGLES DEL BERTÍ, 7  

 EDIFICI D’HABITATGES (Camí de can Vinyeta)  

 EL MAS DEL PLA  

 LA CASA DELS MISTOS 

 LA GRANJA DE CA L’AMELL  

 LA MASIA ROSA  

 L'HOSTAL DE L'ARENGADA NOU  

 LES CASES NOVES DE CAN PAU PRAT 

 LES TRES CASES DEL CAMÍ DE CAN VINYETA  

 VIL.LA BONAVISTA 

Art. 258 Condicions de caràcter tècnic i higiènicosanitàries 

1. L’atorgament de qualsevol llicència o autorització és supedita a l’acompliment de 
les normes generals i específiques sobre condicions higièniques, en especial 
d’evacuació d’aigües residuals, i tècnico-constructives dictades per les diferents 
administracions competents. 

2. A aquest efecte, junt a la documentació del projecte tècnic d’edificació, s’haurà 
d’acompanyar: 

a) Documentació detallada de la localització, amb plànols acotats de l’edifici 
projectat en relació a camins rurals, canals, ramals de reg, etc. 

b) Plànols i memòries explicatives de la captació i portada d’aigua potable, 
especificant el punt de captació, canalització, detalls constructius i materials 
a emprar. S’especificarà, a més, l’ús a que es destina, aportant certificat 
sanitari oficial acreditatiu de la potabilitat de les aigües. 

c) Especificació del sistema escollit per a depuració, tractament i destí de les 
aigües residuals, tenint en compte la prohibició de construir pous morts, 
mines filtrants, i qualsevol altre sistema que comporti la contaminació del sòl 
o del subsòl, així com el seu abocament sense depuració prèvia. La depuració 
de les aigües residuals per abocar-les a una llera pública requerirà 
l'autorització expressa de l'Agència Catalana de l'Aigua. 

d) A tal fi en els projectes que es desenvolupin en sòl no urbanitzable es 
justificarà i especificarà, si es el cas, el punt de destí i canalització, així com 
detalls constructius i materials, en especial els que deuen assegurar la 
impermeabilització i depuració dels residus fins a la llera pública i 
incorporarà els documents d'acceptació dels propietaris per la construcció en 
els seus terrenys de la canalització. 

e) Quan no es depurin les aigües s’haurà de construir un dipòsit enterrat estanc 
suficient per a emmagatzemar els residus durant tres mesos i s’haurà de 
subscriure un contracte amb una empresa especialitzada per la seva 
eliminació. En el cas concret de granges de porcs i gallines, activitats 
subjectes a la legislació ambiental vigent, haurà de seguir-se amb caràcter 
previ a l’obtenció de la corresponent llicència municipal d’edificació, la 
tramitació de l’expedient previst en l’esmentada Llei. 

3. El projecte contindrà les següents especificacions: 
a) Solucions adoptades respecte a cada un dels articles a que fa referència la 

legislació ambiental vigent i, en especial, a la necessitat d’obrir un període 
d’informació pública amb notificació als veïns immediats en el temps de 
tràmit de llicències. 
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b) Plànol de situació, assenyalant la distància a d’altres granges existents i 
respecte als límits del sòl urbà i urbanitzable delimitat. 

c) Solució constructiva del dipòsit de purins i fossar de cadàvers per tal 
d’assegurar la seva impermeabilització, així com el procés previst per a la 
transformació dels residus produïts, el temps de permanència en cada un 
dels dipòsits, el tractament (en cas d’existir) i el destí final. 

d) En el cas que la solució adoptada complementi l’aprofitament de la matèria 
orgànica, producte del procés de transformació per a l’abonament dels camps 
de cultiu de la zona, s’haurà d’aportar plànols de destí dels mateixos amb 
indicació de: 

 Nom i adreça de cadascun dels receptors dels esmentats 
productes orgànics, així com la localització i superfície del 
terreny. 

 La quantitat anual de residus orgànics que cada un dels receptors 
es compromet a rebre en el seu propi terreny. 

 Modalitat i forma de transport dels residus orgànics des del seu 
origen fins el punt de destí. 

 El tipus de cultiu de cada parcel·la agrícola on van destinats els 
residus. 

e) El plànol de destins haurà de ser renovat cada vegada que es produeixin 
modificacions en l’extensió del terreny agrícola, el tipus de cultiu o en el 
canvi de propietaris de qualsevol dels terrenys receptors dels esmentats 
residus. 

Art. 259 Qüestions de procediment 

1. Els procediments per a l’aprovació de projectes d’actuacions específiques 
d’interès públic, de determinats projectes de noves construccions agrícoles i 
ramaderes, i d’habitatges familiars; de projectes de reconstrucció i rehabilitació 
de masies i cases rurals i de projectes d’activitats d’explotació de recursos 
naturals s’ajustaran a tot allò disposat en els articles 48, 49 i 50 LU. 

2. Els projectes de les noves construccions en sòl no urbanitzable a les quals es 
refereix l'article 49 LU han d'incloure, als efectes de la tramitació prevista per 
l'article 48 de la mateixa Llei, un estudi d'impacte paisatgístic. 

3. Pel que fa als habitatges vinculats a explotacions rústiques, han de contenir la 
justificació de la concurrència dels requisits de l'article 50 del RLU. La llicència 
que autoritzi aquestes construccions ha de condicionar la seva efectivitat a la 
indivisibilitat de les finques registrals sobre les quals s’hagin de construir i a la 
seva anotació al Registre de la propietat. Igualment aquestes llicències 
exhaureixen l’ús d’habitatge de les esmentades finques i així s’ha de fer constar 
també en el Registre de la Propietat. De conformitat a l’article 48 LU, 
l’Ajuntament sotmetrà l’expedient a informació pública per un termini d’un mes i 
aixecarà l’expedient a la Comissió territorial d’urbanisme, la qual adoptarà 
l’aprovació definitiva en el termini de tres mesos des que se li presenti 
l’expedient complert. Aquesta aprovació definitiva és requisit per a poder tramitar 
les llicències i autoritzacions municipals. 

4. En els altres casos de construccions en el sòl no urbanitzable estaran únicament 
subjectes, des d’un punt de vista urbanístic, a la llicència municipal, sempre que 
la competència no correspongui a l’Administració de la Generalitat, de 
conformitat a l’article 14.2 LU. 

5. La sol·licitud de llicència per a qualsevol actuació, obra i instal·lació en sòl no 
urbanitzable es farà davant l’Ajuntament, el qual demanarà, 
complementàriament a allò fins ara establert, el següent: 

a) Inscripció com a indivisible de les finques afectades a l’edificació per a la que 
es sol·licita la llicència, d’acord amb el que disposa l’article 196 LU, en el cas 
que la superfície de les mateixes no siguin, com a mínim, el doble de la finca 
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edificable en la zona en qüestió. Els efectes de la llicència restaran 
condicionats a la prèvia acreditació d’aquesta càrrega registral. 

b) Certificació registral de la finca en la que es sol·licita llicència, així com, si 
s’escau, de la finca matriu. 

c) Pel cas d’habitatge rural, acreditació documental de la condició d’agricultor 
resident en l’explotació en la que es sol·licita la llicència. 

6. Els projectes que es redactin per a la construcció d’edificacions en el sòl no 
urbanitzable, inclosos els hivernacles, hauran d’acompanyar-se de la següent 
documentació: 

a) Avaluació de la implantació territorial. 
b) La posició paisatgística de l’edificació i l’impacte visual. 
c) L’àmbit de servituds no edificables a regular, als efectes d’evitar la formació 

de nucli de població. 
d) Les condicions formals i tècniques de la nova edificació.   

7. Les noves activitats, els moviments de terres per a la millora agrària de les 
finques, les instal·lacions, les construccions i els edificis que siguin contigus a 
lleres públiques i en funció de les seves competències hauran de ser informades 
per l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquest informe serà vinculant per l’autorització 
municipal. 

8. En relació a les edificacions preexistents en sòl no urbanitzable per a usos 
d'explotació agrària o de recursos naturals s'estarà a allò disposat en l'article 49 
RLU. 

 Els projectes d'ampliació d'edificacions preexistents a la Llei 
d'urbanisme en sòl no urbanitzable, i la represa d'usos en 
aquestes, quan corresponen a una explotació de naturalesa 
agrària, agrícola, ramadera o forestal, se sotmeten únicament a 
llicència municipal, tret que es superin els llindars que preveu 
l'article 49.1 de la Llei, i sense perjudici del que estableix la 
legislació sectorial. 

 Els projectes d'ampliació o de reimplantació d'usos, que es 
refereixin a activitats d'explotació de recursos naturals, se 
sotmeten bé al procediment regulat per l'article 50 de la Llei o bé 
al regulat per l'article 48 del mateix text legal si superen els 
esmentats llindars que preveu l'article 49.1. 

 La promoció d'actuacions en sòl no urbanitzable no incloses en 
l'enumeració de l'article 47 LU, als efectes de la tramitació que 
preveu l'article 48 de la mateixa Llei, han de ser objecte 
d'inadmissió a tràmit per l'ajuntament. 

 El procediment per a l’autorització de projectes d’activitats i de 
construccions directament vinculades a l’explotació de recursos 
naturals és l’establert en l’article 48 del Decret legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, d’acord amb l’article 49.b d’aquest text legal.  

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.  
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Capítol 3. Disposicions particulars de cada zona 

 

Art. 261 Zones en sòl no urbanitzable 

1. En el sòl no urbanitzable es distingeixen les següents zones i subzones: 

 Zona 21. Rural  

 Zona 22. Protecció especial 
Subzona 22a. Protecció especial agrícola i paisatgística  
Subzona 22b. Protecció especial forestal i natural 

2. Aquestes zones i subzones apareixen delimitades en el plànol en el plànol O3 
(“Qualificació de sòl no urbanitzable”), a escala 1:10.000.  

Art. 262 Zona 21. Rural 

1. Definició. 

S’inclouen en aquesta subzona aquells sòls actualment destinats a usos 
agrícoles, forestals o altres, no subjectes a especial protecció, i que han estat 
inclosos en els espais oberts de protecció preventiva en el planejament 
territorial. 

2. Objectius. 

L’objectiu d’aquesta qualificació és la regulació dels usos i les activitats que es 
poden desenvolupar i de les mesures de protecció preventiva a adoptar.  

3. Usos. 

En aquesta subzona, i amb caràcter general, s’admeten els següents usos: 

a) Habitatge familiar rural. 

b) Instal·lacions agrícoles i ramaderes, en les seves modalitats de granja, 
magatzem agrícola, casetes d’eines i coberts. 

c) Forestal 

d) Extractiu, d’acord amb la regulació establerta amb caràcter general en 
aquestes normes urbanístiques.   

e) Estacions de subministrament de carburants al llarg de les carreteres, 
excepte la BV-1602 de Parets a Bigues i Riells, entre la població de Lliçà 
d'Amunt i la Cruïlla,  la BV-1432 de Granollers a Lliçà d'Amunt, entre el 
giratori de can Pedrós i el límit del terme municipal amb el de Granollers i la 
BV-1435 de Caldes de Montbui, entre Pineda Feu i can Farell i entre el riu 
Tenes i el terme municipal de Canovelles. 

f) Els establiments hotelers o de turisme rural, amb exclusió de la modalitat  
d’hotel-apartament, només en les masies i cases rurals incloses en el 
Catàleg que admetin aquest ús. 

g) Activitats d’emmagatzematge, conservació, manipulació, envasat i 
transformació de productes, així com les destinades a la prestació de serveis 
quan aquests s’hagin originat o que tinguin com a destinació, 
respectivament i exclusivament, una unitat d’explotació rústica o un conjunt 
d’unitats d’explotació rústica, integrades sota una direcció empresarial 
comuna sempre que, en qualsevol cas, els terrenys objecte de la construcció 
formin part de l’esmentada unitat d’explotació o de l’esmentat conjunt. 
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h) Centres de jardineria o horticultura, de comercialització dels productes 
originaris de la mateixa finca. 

i) Vivers i hivernacles. 

j) Esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo en modalitats que es 
desenvolupin a l’aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i 
imprescindibles per a l’ús de què es tracti, quan no siguin compatibles amb 
els usos urbans; els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb 
els usos urbans; i les infraestructures d’accessibilitat i obres necessàries per 
a serveis tècnic,  assenyalades en l’article 47,4 LU. Per l'establiment 
d'aquests usos o instal·lacions s'haurà de justificar la seva integració en el 
medi natural, el respecte del paisatge i la contextualització amb  l'entorn. 
L'autorització d'aquests usos es tramitarà segons les disposicions de l'article 
48 LU. 

k) Activitats artístiques, artesanals i professionals, quan es tracti de masies i 
cases rurals incloses en el Catàleg d’edificacions en sòl no urbanitzable. 

4. Condicions d’ordenació i edificació 

Les condicions d’ordenació i edificació de l’habitatge rural familiar, les 
instal·lacions agrícoles i ramaderes (granges), els magatzems agrícoles, les 
casetes d’eines, els vivers i hivernacles, els coberts, els centres de jardineria i les 
activitats i equipaments d’interès públic, seran les mateixes establertes per a la 
zona de protecció especial agrícola i paisatgística (clau 22a).  També seran els 
mateixos els criteris compositius i de tractament dels terrenys. 

5. Plans especials urbanístics 

Aquesta zona serà localització preferent per a aquells usos i activitats que es 
desenvolupin a traves dels plans especials urbanístics a que es fa referència en 
aquest capítol.  

Art. 263 Zona 22. Protecció especial  

1. S'inclouen dins d'aquesta zona un conjunt d'àmbits especialment protegits pel 
planejament territorial pels seus valors naturals, forestals, agrícoles o 
paisatgístics. 

2. El principal objectiu en aquesta zona és la defensa dels valors agrícoles i 
forestals, preservant els sòls de major capacitat agrològica o amb presència de 
boscos d’interès, respectivament, protegint al mateix temps els recursos 
paisatgístics que han estat tradicionalment associats a aquests àmbits del 
territori municipal. 

3. Es distingeixen dues subzones: 

 Subzona 22a. Protecció especial agrícola i paisatgística  

 Subzona 22b. Protecció especial forestal i natural 

Art. 264 Zona 22. Règim general d'usos i activitats 

L’ús principal és el rural. Les activitats principals en aquesta zona són les agrícoles, 
ramaderes i forestals, així com les de lleure lligat a la natura, sempre que es 
compleixin les condicions particulars de cada subzona per a cada ús i es garanteixi la 
seva integració en el paisatge. 
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Art. 265 Zona 22. Règim general d'intervencions de transformació territorial  

1. S'admeten les intervencions de roturació, abancalament, explanació i 
rehabilitació orogràfica en les àrees de conreu, amb les limitacions establertes 
en aquestes normes urbanístiques amb caràcter general per al sòl no 
urbanitzable i les corresponents a cada subzona. 

2. Es prohibeixen les intervencions d'extracció d'àrids i sorres, així com les 
instal·lacions i d'infraestructures vinculades al desenvolupament d'aquest tipus 
d'activitats. 

3. Es prohibeix la construcció d'accessos i les seves instal·lacions annexes, 
temporals o no, així com les instal·lacions al servei de la carretera o 
d'entreteniment de l'obra pública, excepte quan es tracti d’infraestructures 
d’abast territorial que ineludiblement han de localitzar-se en aquesta zona. 

4. Els tipus de construccions i instal·lacions admissibles són les regulades en cada 
subzona, destinades a les explotacions que guardin relació amb la naturalesa i 
destí de la finca (cases rurals, granges, masos, corts i similars, forestals), així 
com aquelles construccions auxiliars destinades a conservar o transformar els 
productes de la mateixa explotació. 

5. S'entén que una edificació està al servei d'una explotació quan s'ubiqui en 
l'àmbit de l'explotació, respongui al tipus de conreu o activitat que en 
l'explotació es desenvolupa, o serveixi per aprofitar productes o subproductes 
obtinguts de l'explotació principal. Un habitatge està associat a una explotació 
rústica quan compleix els requisits de l’art 50,2 LU, 

6. Es consideren construccions auxiliars de l'ús agrícola aquelles instal·lacions 
destinades a guardar bestiar, eines, màquines i productes agrícoles (petits 
magatzems, casetes d'eines, sitges, basses de rec, dipòsits, tallers de maquinària 
agrícola i similars), sempre que es justifiqui convenientment la seva necessitat. 

7. Els hivernacles es consideren instal·lacions provisionals, vinculades al tipus de 
conreu al que s’associen. 

Art. 266 Zona 22. Condicions d'edificació  

1. Noves edificacions. 

Per aixecar noves edificacions, quan estiguin admeses en la subzona,  vinculades 
a l'explotació agrícola o ramadera (residencials o per altres usos), s’hauran de 
complir  les següents condicions: 

a) La superfície mínima de la finca serà la establerta en aquestes normes. La 
longitud mínima del seu front a un camí de la xarxa principal o d’accés serà 
de 100 metres, llevat del cas de les parcel·les ja edificades a l'entrada en 
vigor d’aquest Pla, que no hauran de complir aquesta exigència. 

b) Tota nova construcció tindrà caràcter aïllat, no permetent-se paraments  
susceptibles de convertir-se en parets mitgeres. 

c) La forma exterior de l'edificació, els materials constructius, acabats i colors 
hauran d'adaptar-se als tradicionals de l’entorn en què aquesta s'ubiqui. Han 
d'utilitzar-se materials, textures i composicions volumètriques pròpies del 
medi rural. Les parets de tancament es tractaran amb colors de la gamma 
terrosa. Es prohibeixen els dipòsits d’aigua vistos en coberta. 

d) En les parcel·les ja edificades tota nova construcció s’haurà de disposar a 
una distància màxima de 50 metres de la masia o casa rural. 

e) Totes les construccions de nova implantació que allotgin activitats 
ramaderes hauran de guardar una distància mínima de 500 metres (1.000 
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metres si es tracta de granges de porcs) a qualsevol altra granja o habitatge, 
o al límit del sòl urbà o urbanitzable. 

2. Masies i cases rurals incloses en el Catàleg de construccions en sòl no 
urbanitzable. 

Pel cas de masies i cases rurals ja existents i que es recullin en el Catàleg, es 
permetrà la seva conservació i manteniment, així com l’ampliació d’acord amb 
els criteris i paràmetres establerts en els articles corresponents del Catàleg. 

3. Terrenys forestals i espais arbrats.  

Els terrenys arbrats situats en qualsevol de les subzones de protecció especial es 
regularan segons les disposicions de la subzona de protecció especial forestal i 
natural. 

Art. 267 Subzona 22a. Protecció especial agrícola i paisatgística  

1. Definició. 

S’inclouen en aquesta subzona aquells sòls de caràcter majoritàriament agrícola 
o ramader, de regadiu o de secà, que han d’ésser objecte d’especial protecció 
pel seus valors agrològics i paisatgístics.  

2. Objectius. 

L’objectiu és la preservació dels sòls de qualsevol procés de parcel·lació i 
edificació que no estigui, d’alguna manera, vinculat a la pròpia producció 
agrícola o ramadera. També es fomenten les actuacions que, sense modificar la 
seva estructura bàsica, poden complementar o ajudar al manteniment dels usos 
agropecuaris.  

3. Usos. 

Amb caràcter general, s’admeten els següents usos: 

a) Habitatge familiar rural i pels treballadors lligats directament a l'explotació 
dels recursos primaris. 

b) Instal·lacions agrícoles i ramaderes, en les seves modalitats de granja, 
magatzem agrícola, casetes d’eines i coberts. 

c) Extractiu, d’acord amb la regulació establerta amb caràcter general en 
aquestes normes urbanístiques.   

d) Estacions de subministrament de carburants al llarg de les carreteres, 
excepte la BV-1602 de Parets a Bigues i Riells, entre la població de Lliçà 
d'Amunt i la Cruïlla; la BV-1432 de Granollers a Lliçà d'Amunt, entre el 
giratori de can Pedrós i el límit del terme municipal amb el de Granollers; i 
la BV-1435 de Caldes de Montbui entre Pineda Feu i can Farell i entre el riu 
Tenes i el terme municipal de Canovelles. 

e) Els establiments hotelers o de turisme rural, i de restauració, amb exclusió 
de la modalitat  d’hotel-apartament, només en les masies i cases rurals 
incloses en el Catàleg que admetin aquest ús. 

f) Activitats d’emmagatzematge, conservació, manipulació, envasat i 
transformació de productes, així com les destinades a la prestació de serveis 
quan aquests s’hagin originat o que tinguin com a destinació, 
respectivament i exclusivament, una unitat d’explotació rústica o un conjunt 
d’unitats d’explotació rústica, integrades sota una direcció empresarial 
comuna sempre que, en qualsevol cas, els terrenys objecte de la construcció 
formin part de l’esmentada unitat d’explotació o de l’esmentat conjunt, 
sempre que es justifiqui la seva correcte inserció paisatgística. 

g) Centres de jardineria o horticultura de comercialització dels productes 
originaris de la mateixa finca. 
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h) Esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo en modalitats que es 
desenvolupin a l’aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i 
imprescindibles per a l’ús de què es tracti, quan no siguin compatibles  amb 
els usos urbans; els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb 
els usos urbans; i les infraestructures d’accessibilitat i obres necessàries per 
a serveis tècnic,  assenyalades en l’article 47,4 LU. Per l'establiment 
d'aquests usos o instal·lacions s'haurà de justificar la seva integració en el 
medi natural, el respecte del paisatge i la contextualització amb  l'entorn. 
L'autorització d'aquests usos es tramitarà segons les disposicions de l'article 
48 LU. 

i) Activitats artístiques, artesanals i professionals,  en edificis existents, quan 
es tracti de masies i cases rurals incloses en el Catàleg d’edificacions en sòl 
no urbanitzable. 

4. Habitatge familiar rural. 

Les condicions d’edificació per a l’ús d’habitatge familiar rural són les següents: 

a) L’habitatge familiar rural es pot contemplar: 

 En una explotació agrícola amb un habitatge rural ja existent; en 
aquest cas, s’admet en tant que extensió d’un programa familiar, 
l’ampliació de les edificacions existents en un 15% del sostre i 
volum edificat a la data d’aprovació inicial d’aquest Pla, 
mantenint la condició d’habitatge unifamiliar, d’acord a la 
legislació urbanística vigent. 

 En finques superiors a 3 ha. (30.000 metres quadrats), justificant 
degudament, mitjançant projecte agropecuari, la implantació 
agrícola i la seva viabilitat econòmica i familiar, es pot admetre 
un únic habitatge nou, sempre que es compleixin les condicions 
establertes en la Llei i Reglament d’Urbanisme 

b) En cada parcel·la es podran aixecar fins a 200 metres quadrats de sostre 
destinats a usos residencials. 

c) Tota construcció haurà de separar-se un mínim de 5 metres de qualsevol 
partió i 15 metres de tota via pública o camí, sense perjudici de majors 
distàncies assenyalades pels organismes titulars de la via. En tots els casos 
s'haurà de sol·licitar de l'oficina tècnica municipal el replanteig de l'eix de la 
via. 

d) Les construccions no superaran en cap punt del terreny els 6,00 metres 
d'altura màxima en cimera, equivalents a dues plantes, a menys que per 
motius tècnics o funcionals l'ajuntament admeti, de forma puntual i 
justificada, una major altura. 

e) La nova construcció i les ampliacions d’habitatges rurals hauran de 
construir-se amb materials i formes tradicionals, amb volums purs aïllats o 
per agregació, amb teulades de teula àrab amb pendents a dues o quatre 
aigües, les obertures de façanes seran de composició vertical i només 
s’admetran elements volats tipus balcó, que no sobresortiran més de 0,45 
metres del pla de façana. Els paraments de façanes podran construir-se amb 
pedra o arrebossades i pintades, admetent-se elements ornamentals de 
totxo ceràmic manual. 

f) Les pendents de la coberta, les possibilitats de la planta golfes i les 
condicions en que aquesta es considera computable s’ajustaran a les 
disposicions d’aquestes normes. 

g) En relació a la resta de paràmetres d’edificació aplicables, la nova 
construcció s’ajustarà a l’establert per a l’ordenació segons edificació aïllada. 

h) Les intervencions admeses en els habitatges no rurals existents en aquesta 
zona es regulen segons les disposicions incloses en aquestes mateixes 
normes. 
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5. Instal·lacions agrícoles i ramaderes (granges). 

Les condicions d’edificació per l’ús d’instal·lacions agrícoles i ramaderes són: 

a) La finca mínima és de 3 ha. 

b) Altura màxima del carener: 5 metres del nivell del terreny, s’admetran 
majors altures quan el tipus d’instal·lació ho requereixi. 

c) Separacions a tots els límits: 5 metres. 

d) En el cas d’activitats ramaderes les distàncies mínimes a altres usos 
s’ajustaran a allò que estableixi la legislació sectorial aplicable. 

e) S’admeten les granges de nova implantació únicament en finques que 
disposin d’una superfície mínima de 3 ha, amb una ocupació màxima del 
5% i un màxim de 4.000 m2. de superfície construïda. 

6. Magatzem agrícola. 

6.1. Els magatzems agrícoles han de complir les següents condicions generals: 

a) La finca mínima és de 3 ha. 

b) S’admet una sola construcció per explotació com a ús de magatzem agrícola, 
sempre que estigui vinculada a l’explotació agrícola familiar o al propietari-
productor dels terrenys. La part de finca vinculada a l’edificació per aplicació 
de les normes sobre finca mínima quedarà inscrita en el Registre de la 
Propietat com a indivisible. 

c) L’espai interior no podrà ser compartimentat si no és per raons de caràcter 
tècnic o de seguretat. 

d) Estan expressament prohibides les construccions amb materials de 
recuperació no destinats a la funció constructiva; les construccions hauran 
de garantir en les seves parts externes una harmonia amb l’entorn. 

e) La llicència que autoritzi els nous magatzems quedarà condicionada a 
l’enderroc d’altres elements construïts fora d’ordenació que pugui haver a la 
finca de referència i que siguin incompatibles amb els objectius d’aquesta 
normativa. 

f) L’autorització de nous magatzems precisarà d’un estudi paisatgístic que serà 
degudament informat per l’òrgan competent en matèria de paisatge. 

6.2. Les condicions d’edificació per a l’ús de magatzem agrícola són les 
següents: 

a) Els magatzems auxiliars mantindran una distància mínima de 10 metres 
respecte els límits de la finca i a les canalitzacions identificades com a 
integrants de la xarxa de rec i drenatge, i una distància màxima de 50 metres 
respecte de l’habitatge. Es compliran també les distàncies obligatòries 
derivades de la legislació sectorial de carreteres. 

b) L’altura del carener no pot superar els 5 metres, mesurats des de qualsevol 
punt del terreny. 

c) Només s’admetran magatzems agrícoles de nova implantació annexes a 
l’habitatge rural de la mateixa finca, adossats o a un màxim de 5 metres dels 
edificis existents; en finques que disposin d’una unitat d’explotació rústica o 
un conjunt d’unitats d’explotació rústiques integrades sota una direcció 
empresarial comuna, que disposin d’una superfície igual o superior a la 
unitat mínima de conreu. 

d) L’ocupació màxima serà l’1% de la superfície de la finca amb un màxim de 
400 m2. La superfície dels magatzems estarà justificada tècnicament pel 
projecte corresponent. 

7. Casetes d’eines. 

Condicions d’edificació per l’ús de caseta d’eines són els següents: 
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a) Altura màxima del carener: 4 metres. 

b) Es pot construir a un metre (1 m) dels límits de la finca. 

c) Superfície total màxima: 10 metres quadrats. 

8. Vivers i hivernacles. 

No s’admet l’ús de vivers i hivernacles en els terrenys de secà, per tal que no 
resultin  alterats els aqüífers actuals. En terrenys de regadiu, estaran sotmesos a 
les següents condicions: 

1) Els túnels no visitables, entesos com els inferiors a 1,50 metres 
d’alçada, no tenen normes específiques d’instal·lació donada la 
condició de provisionalitat. 

2) Les demés instal·lacions de conreu protegit es regiran per les normes 
següents: 

 La finca mínima és de 2 ha.  

 L'ocupació màxima és del 40% de la superfície de la finca i no 
s’admeten instal·lacions contínues de més de 2.000 m2 de 
superfície. 

 La separació mínima a llindars serà de 5 metres i la separació a 
camins de 10 metres. La separació als límits de la finca haurà 
d’ésser la necessària per tal d’evitar que es produeixi ombra a 
d’altres possibles vivers i hivernacles. 

 L’altura màxima en el punt  més alt de la instal·lació serà de 4,00 
metres; podrà autoritzar-se 1 metre més quan el projecte en 
justifiqui la necessitat per raó del tipus de cultiu; en aquest cas, la 
separació mínima a qualsevol partió de parcel·la serà de 6 metres. 

 Les instal·lacions han de garantir la seguretat necessària per tal 
d’evitar danys a d’altres en el cas de vents tempestuosos i 
tempestes. 

 La instal·lació de vivers i hivernacles haurà de resoldre el correcte 
drenatge de les aigües d’escorrentia pluvial a fi de no 
desequilibrar les capes freàtiques. Cal preveure el drenatge de les 
aigües sobrants i pluvials mitjançant decantació a pous morts o 
recollida en cisterna, bassa o dipòsit per aprofitament per a rec; 
en tot cas, cal abocar els sobrants al desguàs general. En cap cas 
es podrà abocar l’aigua directament als camins o finques veïnes. 

 Dins de les instal·lacions només es podrà pavimentar la zona de 
trànsit, amb rajoles o paviment continu (5 cm. de paviment amb 
base de grava) i instal·lar plataformes de suport per a les 
banquetes o per a la maquinària necessària, d’acord amb la 
tecnologia emprada per a cada tipus de cultiu; quan s’utilitzi 
malla calada, el revestiment podrà estendre’s a la totalitat del sòl 
de l’hivernacle. 

 Caldrà elaborar un estudi paisatgístic que haurà de ser 
degudament informat per l’òrgan competent en matèria de 
paisatge. 

 La instal·lació d’hivernacles precisa de llicència municipal, en la 
sol·licitud de la qual es farà constar les mesures de construcció, 
desmantellament i d’eliminació de materials (plàstics i altres) un 
cop les instal·lacions deixin d'ésser útils. L’ajuntament podrà 
exigir una garantia per a aquesta finalitat.  

9. Coberts. 

Les condicions d’edificació per l’ús de cobert són les següents: 

a) Un cobert és una construcció sense tancaments laterals o que en té, com a 
màxim, en un costat. En altres casos es tracta de magatzems agrícoles. 
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b) Només es podran edificar nous coberts situats annexes a l’habitatge rural de 
la mateixa finca, adossats o a un màxim de 5 metres dels edificis existents, 
en finques amb una superfície mínima de 3 ha. que disposin d’una unitat 
d’explotació rústica o un conjunt d’unitats d’explotació rústiques integrades 
sota una direcció empresarial comuna. 

c) Altura del carener respecte el terreny: 5 metres com a màxim. 

d) Separació respecte a les carreteres i vies d’ús col·lectiu: 5 metres. 

e) Només s’admetran coberts agrícoles de nova implantació amb una ocupació 
màxima del u per cent (1%) de la superfície de la finca amb un màxim de 
400 m2. construïts. 

10. Centres de jardineria o horticultura de comercialització dels productes originaris 
de la mateixa finca. 

Els centres de jardineria estan sotmesos a prèvia llicència d’activitat i han de 
complir les següents condicions generals: 

a) Acreditar, mitjançant un projecte agropecuari, la viabilitat empresarial dintre 
d’una finca d’una superfície superior a 3 hectàrees, que adquirirà la condició 
de mínima i indivisible en el municipi.  

b) Acreditar les superfícies mínimes per a cada tipus de construcció que 
contingui el centre (hivernacles, magatzem, etc) 

c) La part de la finca vinculada a l’edificació per aplicació de les normes sobre 
superfícies mínimes de terrenys quedarà inscrita en el Registre de la 
Propietat com a finca indivisible. 

d) El centre donarà front a una via urbana o a un camí de la xarxa principal. 

e) El centre no causarà perjudicis a les finques limítrofes. 

f) La superfície de venda del centre no superarà els 2.500 m2 

g) Els centres hauran de tenir una superfície de plantes vives que ocupi com a 
mínim el 80% de la superfície total de venda. 

h) Les altures i tipologies edificatòries s’ajustaran a les establertes 
genèricament en l’apartat 1 d’aquest article. 

i) Els paviments d’aparcaments i accessos seran de grava o sauló; es 
prohibeixen expressament els paviments no permeables. 

j) Les edificacions ocuparan com a màxim el 10% de la finca, entesa com el 
conjunt de parcel·les pertanyent a la mateixa explotació i que estiguin 
confrontades. Les superfícies destinades a accessos i aparcament no 
superaran el 20% de la superfície de la parcel·la, amb independència de la 
superfície de l’edificació. S’han de preveure 5 places d’aparcament per cada 
100 m2 de superfície de venda 

11. Activitats i equipaments d’interès públic. 

Complementàriament es podran autoritzar activitats i equipaments d’interès 
públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, en les següents condicions: 

a) Finca mínima: 3 hectàrees. 

b) Superfície de sostre màxim edificable: serà el mínim estrictament 
imprescindible per a l’activitat proposada, sense superar els 200 m2st., 
excepte en el cas de les hípiques, on no es superaran els 500 m2st. 

c) L’altura de l’edificació serà, com a màxim, de 7 metres, mesurats des de 
qualsevol punt del terreny. 

d) Separació mínima a llindars: 5 metres. 

e) La corresponent llicència es tramitarà d’acord amb allò que disposa l’article 
48 LU i concordants del RLU. 

12. Criteris compositius. 
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Els criteris compositius i materials es correspondran amb els models tradicionals    
utilitzats a la zona, tant en la forma com en els materials. La intervenció 
municipal podrà incidir en aquests aspectes en base a un manteniment de les 
característiques del medi rural i en aplicació de les competències en base a allò 
que disposa els articles 48 i 51 LU i les presents normes urbanístiques. 

13. Tractament dels terrenys.  

Es permet manipular el relleu del terreny sempre i quan no es modifiqui el 
sistema d’escorrentius de la finca respecte al seu entorn, i no es modifiqui la 
cota natural del terreny en més o menys un metre. No es permeten les activitats 
extractives. Aquests moviments de terres només estaran subjectes a la 
comunicació d’obres exemptes de llicència municipal. 

Art. 268 Subzona 22b. Protecció especial forestal i natural 

1. Definició. 

 S’inclouen dins d’aquesta subzona els àmbits forestals o subjectes a reforestació, 
els seus entorns i altres espais naturals que, encara que no disposin de cap tipus 
d’arbrat, per llur interès natural, ecològic o paisatgístic, han d'ésser exclosos dels 
processos d'urbanització o edificació i quedar subjectes a intervencions de 
conservació i millora.  

2. Objectius. 

Els objectius primordials d'aquesta categoria de sòl són els de garantir la protecció 
i conservació de les àrees forestals i els seus entorns, així com dels recursos 
naturals i els valors paisatgístics associats. El Pla fomenta la preservació de la seva 
estructura física i la reforestació dels espais actualment sense massa arbòria. 

El planejament determina en aquesta zona el manteniment dels sòls afectats al 
marge de qualsevol procés de transformació i canvi que pugui malmetre els valors 
que el planejament vol protegir i mantenint-los fora de processos de parcel·lació 
o edificació que els farien forestalment i paisatgísticament irrecuperables.  

3. Usos i activitats. 

a) Es consideren activitats admissibles en la zona de protecció especial forestal 
les de lleure relacionat amb la natura i aquelles altres compatibles amb les 
mateixes i amb els objectius de protecció enunciats, sempre que es 
garanteixi que poden ser tolerades pel medi natural sense un deteriorament 
apreciable dels seus valors. 

b) Dins d'aquestes darreres es consideren activitats compatibles: 

 les relacionades amb l'explotació de recursos vius quan no estigui 
dirigida estrictament al manteniment, 

 la tala d’arbres en les condicions exposades en l’apartat 4f, 

 les turístiques recolzades en edificacions existents legalitzades i 
incloses com a masies o cases rurals en el Catàleg de 
construccions en sòl no urbanitzable. 

 les agrícoles i ramaderes, exclusivament en les àrees actualment 
preparades per a aquest ús. 

c) Es consideren activitats prohibides totes les no relacionades expressament 
en aquest article. 

4. Règim general d'intervencions de transformació territorial. 

S’estableixen les següents condicions: 

a) Es prohibeixen les obres de roturació, explanació o abancalament, i en 
especial, les d'extracció d’àrids i sorres, i tot tipus d’instal·lacions i 
infraestructures. S'admeten, en canvi, les obres de rehabilitació orogràfica 
quan estiguin encaminades a la regeneració hídrica de la zona. 
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b) Es prohibeixen els moviments de terres que puguin comportar riscos 
d'acceleració artificial de l'erosió, especialment en aquells terrenys que, per 
llurs característiques de pendent o altres, resulten més vulnerables, com és 
el cas dels careners i les torrenteres. 

c) Es prohibeixen les intervencions relatives a la construcció d'accessos, les 
seves instal·lacions annexes, temporals o no, i la construcció d’instal·lacions 
al servei de les carreteres o d'entreteniment de l'obra pública. 

d) Es prohibeix la construcció de nous edificis.  

e) S'admeten excepcionalment instal·lacions vinculades a les obres públiques, 
tals com obres de protecció hidrològica; tanques, xarxes d'infraestructura de 
caràcter general de tipus energètic, hidràulic (xarxa de rec), de sanejament o 
abastament d'aigües, quan es demostri la ineludible necessitat de la seva 
localització en aquestes zones. 

f) Es prohibeix la tala d’arbres que no respongui a plans d’explotació forestals 
autoritzats per l’administració d’agricultura i/o medi ambient, havent-se 
d’assegurar en tot cas, i per raons d’interès urbanístic, la permanència de les 
masses forestals o d’arbrat, i sempre que no suposi la desforestació o 
augmenti el perill d’erosió del sòl. 

Art. 269 Plans especials en sòl no urbanitzable 

1. Es podran desenvolupar Plans especials urbanístics que contemplin algun, part o 
més d’un dels objectius següents:  

 
a) La protecció i millora de la productivitat i maneig dels terrenys agrícoles i 

forestals. 
b) La protecció dels sòls agrícoles més fèrtils. 
c) L'establiment de parcs agraris i altres instruments de gestió del medi rural. 
d) La regulació d'establiments de restauració i de turisme rural. 
e) La protecció dels espais d’interès natural, en espacial dels terrenys forestals, 

arbrats o no, i de les lleres i entorns de rius i torrents. 
f) La definició i protecció dels connectors ecològics, entre els quals, també, 

els marges dels camps i altres elements lineals rics en biodiversitat. 
g) La protecció del paisatge. 
h) La millora i restauració dels entorns de vies de comunicació i perímetres del 

sòl urbà. 
i) La preservació dels elements i/o els entorns de valor patrimonial i cultural, 

entre els quals les ermites, les masies catalogades, els arbres monumentals 
o els elements relacionats amb l’aigua com ara fonts, recs, aqüeductes, 
mines, pous, basses i d’altres. 

j) La protecció i adequació de les vies i camins rurals; atenent, també, la 
necessitat social d’una xarxa tova de camins i d’una ordenació de 
l’accessibilitat al medi rural i el valor patrimonial del viari històric i 
tradicional format pels antics camins rals, ramaders i d’altres. 

k) L’establiment i delimitació de franges de protecció contra incendis, àrees 
inundables o altres ordenacions territorials per a la protecció de béns i 
persones. 

l) Les característiques i localitzacions adequades per a les edificacions, 
infraestructures i les instal·lacions susceptibles d’implantar-se en 
determinats espais oberts.  

m) En general, la millora del medi rural i la preservació del valor i funcionalitat 
del sòl no urbanitzable. 

2. Els Plans especials urbanístics que ordenin un veïnat rural o desenvolupin un 
determinat àmbit en sòl no urbanitzable, vincularan els propietaris o promotors 
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a la cessió i urbanització dels accessos i espais lliures, així com a la urbanització 
i manteniment de la vialitat interna, serveis i previsió d’aparcaments necessaris, 
en funció dels usos i activitats previstes.  

3. En els Plans especials per a la implantació d’activitats esportives privades, quan 
aquestes soguin incompatibles amb els usos urbans,  s’hauran de complir les 
següents condicions: 

a) A l’àmbit del Pla especial s’ha de preveure espai d’aparcament suficient en 
funció de les activitats previstes. 

b) Les instal·lacions esportives seran preferentment a l'aire lliure.  

c) S’admet la construcció d’edificis al servei de les activitats esportives, 
activitats complementàries i locals socials, amb el sostre estrictament 
imprescindible per a l’activitat proposada, sense superar en cap cas els 200 
m2st. ( excepte en el cas de les hípiques, on no es superaran els 500 m2st.), 
i en una altura màxima de planta baixa i una planta pis  

4. En relació al sector de les Vinyes de can Cabot, situat a l’extrem nord-oest del 
terme municipal en el límit amb el terme municipal de Caldes de Montbui, 
s’haurà de redactar un pla especial urbanístic que tindrà per objectiu l’execució 
de les previsions del planejament territorial en quan a la consideració d’aquest 
indret com a espai natural i que haurà de contenir com a mínim els següents 
conceptes: 

a) La millora del medi rural i forestal. 

b) La protecció del paisatge i dels béns naturals. 

c) La protecció i adequació de les vies i camins rurals a efectes de millorar 
l’accessibilitat dels mitjans d’extinció d’incendis. 

d) L’establiment de mesures necessàries pel redreçament de la situació 
d’il·legalitat de les construccions aixecades sense la preceptiva llicència 
d’obres i cessament dels usos no admesos, que es donen en l’actualitat, 
sempre que sigui possible el seu ajust a les determinacions de la legalitat 
urbanística vigent i al planejament general. 
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TÍTOL VIII. REGLAMENTACIÓ DELS USOS 

 

Capítol 1. Classificació i definició dels usos  

 

Art. 270 Classificació general 

Segons la seva funció urbanística s'estableixen els usos principals, els específics i els 
complementaris, així com els usos compatibles i incompatibles, i també els 
admissibles i els prohibits.  

Art. 271 Classificació dels usos segons la seva funció urbanística 

1. Usos admissibles i usos prohibits: 

a) S'entén per ús admissible aquell la implantació del qual és permesa pel Pla. 
Els espais adscrivibles a un ús admissible poden ser limitats. A més a més, 
es poden regular de forma diferenciada les unitats d'implantació de cada ús. 

b) S'entén per ús prohibit aquell la implantació del qual no és permesa pel Pla. 

2. Usos principals, usos específics i usos complementaris: 

a) S'entén per ús principal el que és dominant en un sector o àmbit de 
planejament 

b) S’entén per ús específic el que correspon a cada zona en funció de les seves 
característiques pròpies. 

c) S'entén per ús complementari aquell que és també admissible quan així ho 
regula el planejament derivat que ordeni un sector de planejament. 

- aquest Pla d’ordenació urbanística municipal fixa, com a obligatori, 
amb caràcter general, l'ús complementari de l'aparcament, d'acord 
amb els estàndards de places mínimes establertes per a cada zona o 
tipus d'edifici en funció dels usos. 

- en cap cas s'admetran com a usos complementaris els d'habitatge, 
comerç o magatzem amb més de 500 m2 de superfície, hoteler, 
industrial, estació de serveis o recreatiu. 

3. Usos compatibles i usos incompatibles:  

a) Són usos compatibles aquells la implantació dels quals no és contradictòria 
amb l'ús principal. Correspon al planejament derivat la definitiva admissió 
d'aquests usos, i l'establiment, si és el cas, de mesures o limitacions per a 
assegurar la no pertorbació dels usos principals i complementaris. 

b) Són usos incompatibles aquells la implantació dels quals és contradictòria 
amb l’ús principal. 

Art. 272 Definició dels usos principals i compatibles 

El present Pla d’ordenació urbanística municipal defineix per a cada zona quins dels 
usos específics relacionats en l’article següent són usos principals o compatibles.  
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Art. 273 Definició dels usos específics 

El present Pla d’ordenació urbanística distingeix i defineix els usos específics 
següents: 

1. Habitatge unifamiliar (u). 

Es defineix com aquell ús residencial que es desenvolupa en edificis destinats a 
membres de la mateixa família situats en una parcel·la cadastral indivisible, amb 
accés independent i exclusiu. 

2. Habitatge plurifamiliar (p) 

Es defineix com aquell ús residencial que es desenvolupa en edificis destinats a 
dues o més famílies, situats en parcel·la pròpia, amb accés i/o elements 
comuns. 

3. Comercial (c) 

És el que correspon als establiments oberts al públic, destinats al comerç al 
detall de caràcter individual o col·lectiu, i locals destinats a la prestació de 
serveis privats al públic. No inclou el comerç a l’engròs, la restauració i les 
activitats lúdiques. Comprèn també les galeries comercials enteses com 
l'agrupació de diferents locals comercials que comparteixen uns espais 
comunitaris en el propi edifici. 

Els establiments comercials estan subjectes a les condicions  establertes en el 
Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments 
comercials,  i demés legislació vinculada, especialment el Decret 378/2006, que 
desplega la Llei 18/2005, d’equipaments comercials, en relació a les reserves 
obligatòries de places d’aparcament.  

4. Terciari: oficines i serveis (of) 

Aquest ús comprèn totes aquelles activitats o serveis administratius, burocràtics, 
financers, d'assegurances, empresarials o similars, de caràcter privat, efectuats 
en oficines obertes al públic o en despatxos particulars. 

En aquest sentit comprèn les institucions financeres o les bancàries i les 
companyies d'assegurances, les gestories administratives, els serveis als 
particulars i a les empreses, les oficines vinculades al comerç i a la indústria, i 
els despatxos professionals o similars. 

5. Serveis professionals (pr) 

Comprèn exclusivament els despatxos professionals de petita o mitjana 
dimensió.  

6. Hoteler (h) 

Comprèn els serveis relacionats amb l'allotjament temporal per a transeünts i 
viatgers, en hotels, motels, pensions i, en general, tots aquells establiments del 
sector de l'hostaleria i els seus serveis, d’acord amb la legislació vigent. No 
inclou l’ús d’apart-hotel. 

7. Residencial especial (re) 

Comprèn les residències amb possible inclusió de serveis especialitzats en 
funció de la finalitat prevista, però no adscrites a l’ús hoteler ni al sanitari-
assistencial, que estan destinades a l’utilització col·lectiva d’una pluralitat de 
persones, com són els albergs de joventut, les residències de gent gran, les 
residències religioses, les residències militars i altres similars.  

8. Restauració (r) 

Comprèn els locals i establiments del sector de la restauració com són 
restaurants, cafès, bars, cafeteries, xocolateries, gelateries, orxateries, granges i 
similars. 
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En el supòsit que aquests locals disposin de discoteques o estiguin considerats 
com a bars musicals, pubs o similars estaran adscrits a l'ús recreatiu. 

9. Industrial (i) 

Comprèn les activitats desenvolupades en locals dedicats a la transformació 
mecànica de productes o matèries primes, llurs corresponents magatzems i 
patis de maniobra, i llurs oficines annexes. Inclou també els tallers mecànics de 
reparació d'automòbils, així com totes aquelles activitats que pels materials 
utilitzats, puguin ocasionar molèsties, perills o incomoditats a les persones o 
danys als béns.  

10. Magatzem (m) 

S'entén per magatzem aquell local on es guarden productes i no es produeix cap 
manipulació, tria, agrupament o subdivisió dels mateixos. Quan l'activitat de 
magatzem estigui relacionada amb una activitat industrial contigua, es 
considerarà tot el conjunt com una indústria. Quan l'activitat de magatzem 
estigui relacionada amb una activitat comercial contigua o es realitzi en el 
mateix local, es considerarà tot el conjunt com un ús comercial. Quan es tracti 
de magatzems agrícoles, compliran les normes específiques pròpies de l’ús 
principal rural. 

11. Logística (log) 

Compren les naus amb molls de càrrega i descàrrega preparades per a rebre 
mercaderies i per a distribuir, emmagatzemar i manipular aquelles. Inclouen 
usos terciaris i de serveis propis.  

12. Recerca i desenvolupament (r+d) 

Comprèn activitats de recerca tècnico-científica, desenvolupament de software, 
laboratoris i activitats similars.  

13. Tallers artesans (ta)  

Comprèn els petits tallers dedicats a activitats artístiques o artesanals. 

14. Aparcament o estacionament (pk) 

Ús destinat a l'estacionament de vehicles automòbils. 

15. Estació de serveis (es) 

Instal·lacions destinades a la venda al públic de benzines, gas-oil i lubricants. 
L'estació de serveis admet com a usos complementaris els d'oficines, comercial, 
restauració i serveis relacionats amb la instal·lació. 

Quan es tracta únicament d’un punt de subministre de carburants, s’indica com 
(es-sc) 

16. Agrícola (ag) 

Comprèn les activitats relacionades amb el conreu de la terra i les petites 
activitats de caràcter familiar i artesanal d'elaboració de productes derivats de 
l'explotació agrícola. 

17. Ramader (rm) 

Comprèn les activitats relacionades amb la cria, engreix, guàrdia i custòdia de 
bestiar i d’animals de companyia, com també les petites activitats de caràcter 
familiar i artesanal d'elaboració de productes derivats de l'explotació ramadera. 

18. Forestal (fo) 

Comprèn l'activitat de manteniment, regeneració i extensió dels boscos, així 
com les activitats silvícoles necessàries a aquests fins. 

19. Viari (v) 

Comprèn aquelles instal·lacions i activitats pròpies de la xarxa viària, que han de 
permetre l'accessibilitat entre les diverses àrees i sectors del territori i assegurar 
un nivell de mobilitat adequat. 

20. Serveis tècnics i mediambientals (sm) 
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Comprenen les instal·lacions i els espais reservats per als serveis tècnics 
d'electricitat, abastament d'aigua, gas, telefonia, sanejament i similars, incloses 
les oficines i magatzems al servei d'aquest ús. 

Comprèn, així mateix, les instal·lacions i els espais vinculats a l'estalvi energètic 
mitjançant la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus líquids i sòlids 
com també d'investigació i divulgació d'aspectes relacionats amb la protecció del 
medi ambient. 

Formen part d'aquests serveis, a més dels serveis de les companyies, les 
estacions depuradores d'aigües residuals, les instal·lacions de reutilització i 
reciclatge de residus sòlids urbans o dels adobs, les instal·lacions d'investigació 
de processos productius no contaminants i de descontaminació del medi 
ambient i tots aquells serveis i activitats destinades al foment de l'educació 
mediambiental. 

21. Educatiu (e) 

Comprèn l'ensenyament en totes les modalitats (escoles bressol, idiomes, 
informàtica, arts plàstiques, conducció o similars) i nivells oficials (preescolar, 
nivells primaris o secundaris, batxillerat i universitari) que s'imparteixin en 
acadèmies i escoles públiques o privades  en centres docents homologats. 

Quan l'ús educatiu precisi d’instal·lacions de tipus industrial, les seves 
condicions d’instal·lació es regularan com a mínim amb els criteris de la 
indústria urbana. 

22. Recreatiu (rc) 

Serveis relacionats amb les manifestacions comunitàries de l'oci i de 
l'espectacle, no compreses en cap altra qualificació, que poden generar 
molèsties tant a l'interior com a l'exterior de l'establiment. Comprèn els locals 
com discoteques, bars-musicals, pubs, sales de festes, bingos, cafès-teatres, 
salons recreatius,  ludoteques i similars.  

23. Sanitari-assistencial (sa) 

Serveis destinats al tractament o allotjament de malalts. Comprèn els hospitals, 
els sanatoris, les clíniques, els dispensaris, els consultoris i similars. També 
comprèn els serveis destinats a allotjament comunitari com residències, asils i 
llars per a la tercera edat, sempre que es tracti de centres assistits, basats en 
serveis comuns amb gestió centralitzada i titularitat indivisible i, per tant, no 
siguin assimilables a usos residencials, com també altres establiments que 
prestin una funció social a la comunitat com poden ser casals, menjadors, 
centres d'orientació i diagnòstic, unitats de tractament d'estimulació precoç, 
centres ocupacionals i/o d'atenció especialitzada per a disminuïts, centres de dia 
per a gent gran, centres de reinserció social i altres equiparables. 

Aquest ús inclou també les clíniques veterinàries i establiments similars. Les 
residències per a guarda i custòdia d'animals no s'inclouen en aquest ús.  

24. Esportiu (sp) 

Comprèn els serveis destinats a la pràctica, l'aprenentatge i el desenvolupament 
d'activitats esportives en instal·lacions cobertes o no, com poden ésser: camps 
de futbol, poliesportius, gimnàs i escoles de dansa, squash, piscines i similars. 

25. Cultural (cu) 

Comprèn els serveis relacionats amb activitats de tipus cultural desenvolupades 
en sales d'art, museus, biblioteques, sales de conferències, arxius, centres 
culturals, teatres, cinemes, auditoris, i similars. 

26. Associatiu (as) 

Comprèn aquelles activitats de tipus social i de promoció que es desenvolupen 
en centres d'associacions cíviques, polítiques o similars i que no portin assignat 
cap ús complementari de tipus recreatiu, educatiu i esportiu. 

27. Religiós (rl) 
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Aquest ús comprèn les activitats dels diferents cultes religiosos en esglésies, 
temples, convents o similars. 

28. Administratiu (ad) 

Inclou les oficines i serveis de l’administració pública local, autonòmica o 
estatal, o de les seves empreses i altres organismes relacionats. 

29. Funerari  (f) 

Comprèn els cementiris, tanatoris i els espais relacionats amb els difunts i les 
cerimònies específiques a ells destinades.  

30. De lleure (ll) 

Comprèn les activitats d'esbarjo, esplai o repòs que es donen en espais no 
edificats destinats específicament a aquests usos. 

31. Habitatges dotacionals públics (hd) 

Compren el sistema d’habitatges dotacionals públics, de titularitat pública i 
règim de lloguer. 

32. Ecològic-paisatgístic (ep) 

Comprèn les activitats orientades a la protecció d'espais que tenen 
determinades característiques mediambientals o paisatgístiques. 
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Capítol 2. Regulació general d’usos 

 

Art. 274 Regulació segons el règim jurídic del sòl 

1. El present Pla d’ordenació urbanística regula els usos distingint els diferents 
règims de sòl. 

2. En sòl urbà cadascuna de les zones generals té assignat un ús principal. La 
regulació més detallada dels usos específics per les zones del sòl urbà es 
determina mitjançant l'assignació gradual dels usos principals i compatibles. 

3. En sòl urbanitzable, cadascun dels sectors té assignat un o més usos principals. 
Dins de cada sector la regulació més detallada dels usos específics per a les 
zones que defineixi el corresponent Pla parcial urbanístic, es determinarà 
mitjançant l'assignació gradual dels usos principals i compatibles. El Pla 
d’ordenació urbanística municipal o el corresponent Pla parcial urbanístic 
podran fixar percentatges per a cadascun d'aquests usos específics. 

4. En sòl no urbanitzable l'ús principal serà el definit per aquest Pla d’ordenació 
urbanística municipal. La regulació més detallada dels usos específics per a les 
zones del sòl no urbanitzable es determinarà mitjançant l'assignació gradual dels 
usos principals, compatibles i incompatibles. 

5. El sòls destinats a sistemes també tindran assignat un ús principal. Per a 
cadascun dels diferents sistemes generals o locals s'estableix l'ús principal i els 
usos compatibles. 

Art. 275 Desenvolupament de la regulació dels usos 

1. La determinació d'un ús principal per a cada zona general (en sòl urbà, 
urbanitzable o no urbanitzable) o sistema és competència del Pla d’ordenació 
urbanística municipal. La seva alteració requereix la revisió o la modificació del 
Pla. 

2. La determinació d'un o diversos usos principals per a cada zona o subzona de sòl 
urbà, urbanitzable delimitat o no urbanitzable, o per als sistemes generals o 
locals és competència del Pla d’ordenació urbanística municipal. L'alteració 
d'aquests usos principals, quan la seva determinació vingui regulada per aquest 
Pla, requereix la modificació del Pla. 

3. La determinació dels usos compatibles o incompatibles és competència del Pla 
d’ordenació urbanística municipal. Això no obstant, es podran alterar aquests 
usos amb les següents condicions: 

a) En el sòl urbà mitjançant l'aprovació d'un Pla especial d'iniciativa pública es 
podrà restringir la localització i les característiques de qualsevol d'aquests 
usos; prohibir usos compatibles, admesos pel Pla d’ordenació urbanística 
municipal; i precisar l'emplaçament dels diferents usos compatibles dins 
l'edificació en el propi Pla especial. 

b) En el sòl urbanitzable delimitat mitjançant l'aprovació del Pla parcial es 
regularan detalladament aquests usos. En sòl urbanitzable no delimitat, en 
el seu cas, el Programa d’actuació urbanística municipal, podrà determinar 
els usos compatibles i incompatibles en el sectors que delimiti. 

c) En el sòl no urbanitzable mitjançant l'aprovació d'un Pla especial d'iniciativa 
pública es podran prohibir usos admesos pel Pla d’ordenació urbanística 
municipal. En cap cas un Pla especial podrà admetre un ús incompatible o 
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prohibit que estigui regulat per aquest Pla d’ordenació urbanística municipal 
com a norma bàsica. 

Art. 276 Autorització provisional dels usos específics 

1. Els usos específics que s’autoritzin en edificis o instal·lacions fora d'ordenació 
seguiran el règim general establert en aquestes normes, d’acord amb el que 
disposen els articles 53 LU. El règim d’edificis i usos fora d’ordenació o amb 
volum disconforme és el de l’art.102 LU. 

2. Són usos provisionals els que s'estableixen de forma temporal, no precisen de la 
construcció d'obres o instal·lacions permanents, i no dificulten l'execució del 
planejament. Aquests usos podran autoritzar-se a precari d'acord amb la 
legislació vigent. Tanmateix, hauran de desaparèixer i enderrocar-se les obres i 
instal·lacions a què hagin donat lloc, sense dret a cap tipus d'indemnització, 
quan l’ajuntament acordi la revocació de l'autorització. En cap cas podran 
iniciar-se les obres sense que l'autorització acceptada pel propietari s'inscrigui, 
amb les condicions indicades, en el Registre de la Propietat. Aquesta autorització 
haurà de renovar-se cada dos anys. En defecte de la renovació es considerarà 
caducada. 
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Capítol 3. Limitacions generals d’usos 

Art. 277 Situacions relatives 

1. S'entén per situació relativa d'un ús o activitat cadascuna de les diferents 
possibilitats d'emplaçament físic respecte d'altres usos. 

2. La situació relativa ve determinada per la ubicació que ocupa el local principal i 
d'accés a l'activitat, podent ocupar la mateixa activitat les plantes superiors i 
inferiors a la principal. 

3. D'acord amb aquesta ubicació s'estableixen les següents situacions: 

Situació 0: Activitat situada exclusivament en planta soterrani i amb accés 
independent respecte d'altres usos. 

Situació 1: Activitat situada en planta baixa d'edifici d'habitatges i amb accés 
independent dels habitatges. 

Situació 2: Activitat situada en planta baixa d'edifici d'habitatges i amb accés 
comú amb els habitatges, o bé activitat situada en planta pis 
d'edifici d'habitatges i amb altres usos diferents de l'habitatge en les 
plantes inferiors. 

Situació 3: Activitat situada en planta pis d'edifici d'habitatges i amb ús 
d'habitatge en les plantes inferiors. 

Situació 4: Activitat situada en planta baixa d'edifici sense habitatges. 

Situació 5: Activitat situada en planta pis d'edifici sense habitatges. 

Situació 6: Activitat contigua a habitatge i situada en edifici d'ús exclusiu. 

Situació 7: Activitat contigua a un altre ús que no sigui el d'habitatge, i situada 
en edifici d'ús exclusiu. 

Situació 8: Activitat separada d'un altre ús per a espai lliure sense edificar. 

Situació 9: Activitat situada en edifici aïllat en zones allunyades de nuclis 
urbans. 

Situació 10: Activitat sota un altra, amb accessos independents i a peu pla per a 
cadascuna d’elles.    

Situació 11: Activitat sobre un altra, amb accessos independents i a peu pla per a 
cadascuna d’elles.  

Situació 12: Activitat a l’aire lliure o sota carpa desmuntable 
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4. L'expressió gràfica de les situacions relatives es determina en el quadre següent: 
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Art. 278 Usos específics en relació a les situacions relatives 

Cada ús específic es permetrà només en les situacions relatives contemplades en el 
quadre següent: 

 

Quadre de compatibilitat dels usos en relació a les situacions relatives

USOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Estació de serveis

Tallers artesans

Industria 

Magatzems; logística

Serveis tècnics i mediambientals

Tallers de reparacions de vehicles

Aparcament

Esportiu                                              

Restauració

Recreatiu                            

Religiós                                                

Associatiu                                               

Cultural

Comerç                                                     <500 m2

500 a 2.500 m2

Galeries comercials

Educatiu

Sanitari-assitencial

Ofic i serv; adm; recerca i desenv.

Hoteler

Notes: 

planta baixa, excepte l'ús d'aparcament.

3. En les situacions 4 i 5, l'activitat en planta baixa pot incloure un o més pisos. L'activitat en planta pis 

s'entén com una de diferent a la de la planta baixa.

2. En planta segon soterrani i següents només s'admeten garatges i instal.lacions tècniques.

SITUACIONS RELATIVES

Ús admès

Ús no admès

1. Els usos situats en planta soterrani només seran admissibles quan estiguin lligats a l'activitat de la 
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Art. 279 Usos en planta soterrani 

Els usos situats en planta soterrani només seran admissibles quan estiguin lligats a 
l’activitat de la planta baixa. En les plantes soterrànies segona i següents només 
s’admeten garatges i serveis tècnics. 

Art. 280 Nivell d'incidència relativa dels usos sobre l'entorn i el medi ambient 

1. Qualsevol ús o activitat compatible o admesa pel planejament en una 
determinada zona podrà instal·lar-s’hi atenent dos requisits previs: 

a) Que el nivell d'incidències sobre d'altres usos i fonamentalment sobre l'ús 
residencial, sigui el que, d'acord amb els paràmetres que estableixi la 
corresponent ordenança reguladora pugui permetre la seva compatibilitat. 

b) Que els efectes en l'entorn i en el mediambient no sobrepassin els nivells 
que es fixin en la corresponent ordenança reguladora. 

2. La mesura del nivell d'incidència de qualsevol activitat sobre l'entorn o sobre 
d'altres usos, s'estableix mitjançant els següents paràmetres: 

 Sorolls i vibracions 

 Contaminació atmosfèrica 

 Aigües residuals 

 Residus sòlids 

 Càrrega i descàrrega 

 Trànsit i Aparcament 

 Olors 

 Radiacions electromagnètiques 

 Risc d'incendi 

 Risc d'explosió 

 Risc de fuites químiques o radioactives 

3. Els anteriors paràmetres hauran de regular-se específicament a través de la 
corresponent ordenança reguladora dels usos i les activitats valorant el seu nivell 
d'incidència sobre l'entorn i el medi ambient. 

Art. 281 Regulació supletòria 

Qualsevol ús o activitat que comporti un determinat nivell d'incidència sobre l'entorn 
i que no hagi estat regulat específicament, en els articles anteriors se li aplicarà la 
regulació de l'ús que més se li assembli. 

Art. 282 Simultaneïtat d'usos 

Quan en un mateix local es realitzin diverses activitats, es regularà tot el conjunt 
atenent l'ús més desfavorable en quant al nivell d'incidència sobre l'entorn i el 
mediambient. 
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Art. 283 Mesures tècniques correctores 

1. Per a la instal·lació de qualsevol ús o activitat s'adoptaran les mesures tècniques 
correctores més adients per tal d'evitar que el nivell d'incidència sobre l'entorn o 
el mediambient sigui superior a aquell que s'indica en la corresponent 
ordenança reguladora. 

2. Per aquells usos o activitats que pel nivell d'incidència sobre l'entorn i el 
mediambient no estiguin permesos en una determinada zona, els serveis tècnics 
municipals podran determinar la seva admissió sempre que s'adoptin mesures 
tècniques correctores de reconeguda eficàcia que eliminin o redueixin el seu 
nivell d'incidència sobre l'entorn, fins als límits admissibles en la zona 
corresponent. 

3. Si les mesures tècniques correctores no aconseguissin reduir el nivell 
d'incidència fins als límits màxims indicats en la corresponent ordenança 
reguladora, l'Administració acordarà el cessament o clausura de l'activitat. 

Art. 284 Regulació dels usos industrials 

Als efectes de l'emplaçament dels usos i de la compatibilitat entre els mateixos, el 
present Pla d’ordenació urbanística municipal estableix la regulació específica de l’ús 
industrial que haurà de desenvolupar-se de forma detallada en l'Ordenança 
Reguladora dels Usos i les Activitats. 

Art. 285 Activitats industrials 

1. S'entén per activitat industrial aquella acció concreta que ocupa un espai i que 
està dirigida a la producció, l'intercanvi i el consum. 

2. El nivell d’incidència d’una activitat sobre l’entorn i el medi ambient es 
concretarà en un valor numèric, l’ Índex d’Incidència Ambiental i de Seguretat 
(IIAS). El càlcul de l’IIAS es determinarà mitjançant l'Ordenança Reguladora dels 
Usos i les Activitats.  

3. L'Ordenança Reguladora dels Usos i les Activitats podrà concretar els Índex 
d’Incidència Ambiental i de Seguretat en funció de les situacions relatives, les 
claus i els seus usos permesos. 

Art. 286 Activitats industrials: categories  

1. S’entén per categoria d’una activitat la permissivitat d’ús en una zona en funció 
de la seva incidència sobre l’entorn i el medi ambient i el seu corresponent 
Índex d’Incidència Ambiental i de Seguretat (IIAS). S’estableixen sis categories de 
major a menor permissivitat: 

1º categoria. Activitat admesa en promiscuïtat amb habitatge. Comprèn 
aquelles activitats no molestes per habitatge de caràcter individual i 
familiar, utilitzant màquines o aparells moguts a mà o per motors de petita 
potència, que no transmeten molèsties a l’exterior i que no produeixen 
sorolls ni emanacions o perills especials. Correspon a un IIAS=1 

2º categoria. Activitat compatible amb l’habitatge, en zones de fort 
predomini residencial. Són compatibles amb l’habitatge i comprenen els 
tallers o petites indústries que per les seves característiques no molesten 
per evacuació de gasos, pols, olors, sorolls o vibracions . Correspon a un 
IIAS=2 
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3º categoria. Activitat admesa en zones de forta proporció d’indústries. 
Correspon a un IIAS=3 

4º categoria. Activitat generalment no admesa en continüitat amb 
l’habitatge, però sí amb altres usos industrials. Comprenen la mitjana i gran 
indústria, en general, així com les que poden representar un perill o 
molèstia contrastable sobre l’entorn immediat. Correspon a un IIAS=4 

5º categoria. Activitat no admesa en edificis amb altres usos. Compren les 
activitats que representen un perill o molèstia contrastable sobre l’entorn 
immediat. Correspon a un IIAS=5 

6º categoria. Activitats sotmeses a un Pla d’Emergències Exterior que s’han 
de situar allunyades de qualsevol altra activitat. Correspon a un IIAS=6 

2. La normativa actualment vigent, o les que s’aprovi en el futur, respecte l’ús 
industrial o altres i règim dels elements industrials, o sobre protecció del medi 
ambient i control de l’emissió de sorolls, vibracions, fums, olors o qualsevol altra 
forma de contaminació, es considera part integrant del conjunt normatiu del 
usos i és d’obligat compliment sense necessitat de cap acte previ o requeriment 
de subjecció individual. 

3. A més de les activitats industrials, es defineixen les activitats de serveis i les 
instal.lacions auxiliars de les indústries. 

a) S’entén per activitats de serveis les que presten un servei a una comunitat de 
residents. Sense ésser exhaustiu aquest capítol comprèn les bugaderies, 
túnels de rentat de cotxes, instal.lacions de climatització, aparells d’elevació, 
etc. Aquestes activitats no es classifiquen, en general, com a categories 
industrials, excepte en el cas en que, per la seva grandària, o bé per les 
molèsties o perillositat que puguin produir, es corresponguin amb les que 
originaria una activitat industrial d’una  determinada categoria. 

b) S’entén per instal.lació auxiliar d’una indústria els dipòsits per a 
combustibles destinats a calefacció, elements de transport intern i 
manutenció, així com les instal.lacions de climatització, depuració i 
anàlogues, al servei de l’activitat pròpia. Aquestes instal.lacions tene la seva 
pròpia regulació sectorial o queden subjectes en determinats casos a  les 
ordenances tècniques municipals 

4. Tant les activitats de serveis com les instal.lacions auxiliars anteriorment 
definides, no es classifiquen dins les categories industrials, excepte en el cas 
que per les seves dimensions, o per les molèsties que produeixin, els 
correspongui la inclusió en una determinada categoria. 

5. Els tallers de reparació, en especial els de cotxes, seran objecte d’una norma 
complementària, en funció del seu caràcter mixte de servei i d’activitat 
industrial. 
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Capítol 4. Regulació específica de l’ús d’aparcament 

 

Art. 287 Definició 

1. S'entén per estacionament l'àrea o lloc obert fora de la calçada per a parada o 
terminal de vehicles automòbils. 

2. S'entén per aparcament els espais situats en el subsòl, en el sòl, o en 
edificacions pròpies i les instal·lacions necessàries especials destinades a 
guardar vehicles automòbils. 

Art. 288 Reserva d'espais públics per a estacionament 

El planejament derivat haurà de preveure sòl per a estacionaments, en funció dels 
usos i l'edificabilitat, de manera que s'asseguri suficient espai per a l'estacionament 
de vehicles automòbils, aplicant en el seu cas els estàndards fixats per la legislació 
urbanística vigent.  

Art. 289 Condicions dels estacionaments públics en planejament derivat 

1. En les àrees públiques d'estacionament no es permetrà cap tipus d'activitat 
relacionada amb la reparació, manteniment i neteja de vehicles. 

2. Amb exclusió dels accessos i àrees de maniobra, per a cada plaça 
d'estacionament haurà de preveure's, com a mínim, una superfície de sòl 
rectangular de 2,20 metres d'ample per 4,50 metres de longitud, si es col·loquen 
en bateria, i de 2,00 metres d'ample per 5,00 metres de longitud si es col·loquen 
en filera. 

3. Tot espai d'estacionament haurà d'obrir-se directament a la calçada de les vies 
urbanes, mitjançant una connexió que garanteixi suficient seguretat, 
principalment per als vianants, i sigui eficient en l'acció i sortida de vehicles. En 
tot cas, s'haurà de preveure l'accés de forma concordant amb els moviments de 
trànsit, amb una amplada mínima de 3 metres (o bé de 5 metres quan es 
projecti doble sentit de circulació). 

4. El pendent de les rampes no podrà ser superior al 20%. 

Art. 290 Condicions generals sobre la previsió d'aparcament en les edificacions 

1. En totes les edificacions de nova planta i en les ampliacions que suposin un 
increment de sostre o volum sobre el construït del cinquanta per cent o més, 
s'han de preveure en els projectes les places d'aparcament establertes en l'article 
següent, el que és condició indispensable per a obtenir la llicència,. Aquestes 
places se situaran en l'interior de l'edifici o en sòls d'aprofitament privat de la 
mateixa parcel·la, a raó d'un mínim de vint metres quadrats per plaça, incloses 
rampes d'accés, àrees de maniobra, illetes i voreres. 

Queden excloses de les condicions anteriors les obres de nova planta o de 
reforma que se situïn en el casc urbà, on per raons de conservació la construcció 
de portes i rampes d’aparcament resultin incompatibles. En aquests casos 
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l’ajuntament podrà exigir la previsió d’aparcaments alternatius fora de la 
parcel·la. 

2. Quan l'edifici es destini a més d'un ús dels expressats en l'article següent, el 
nombre mínim de places d'aparcament serà el resultat d'aplicar els diferents 
paràmetres sobre cada ús. 

3. Quan l'edifici es destini, en tot o en part, a usos no especificats a l'article 
següent, s'hauran de preveure les places d'aparcament adequades aplicant per 
analogia, els mòduls de l'article esmentat i llur valor el precisarà en cada cas 
l'ajuntament. 

4. En cap cas les plantes d'un edifici destinades a aparcament, segons la llicència 
concedida en el seu moment, podran canviar d'ús sense garantir en el propi 
edifici els mòduls establerts pel nou ús. 

5. En les promocions d'habitatges unifamiliars entre mitgeres de nova planta, amb 
solars amb front de vial igual o superior als trenta metres, s'admetrà com a 
màxim un accés rodat des del vial a l'aparcament del solar per cada quinze 
metres de façana. 

6. Mitjançant Plans especials que comprenguin un sector urbà significatiu i amb la 
suficient extensió, es podran modular les exigències d'aparcament de manera 
que, mantenint els mínims exigits en el conjunt amb caràcter general, 
s'introdueixin determinacions complementàries en el sentit de: 

a) Variar les exigències d'aparcament dels edificis a construir en determinats 
solars. 

b) Limitar la capacitat d'aparcament en ubicacions on l'accés ha de fer-se per 
vials de secció suficient. 

7. Les condicions tècniques dels aparcaments, així com la regulació del grau 
d'incidència sobre l'entorn es regularan específicament mitjançant l'ordenança 
de condicions tècniques per a locals destinats a l'aparcament de vehicles i 
l'ordenança reguladora de les condicions d'ús respectivament, així com per allò 
que estableixi la legislació sectorial vigent. 

Art. 291 Previsió mínima de places d'aparcament 

Aquest Pla defineix l'aparcament com a ús complementari obligatori, amb previsió 
d'un nombre de places mínimes,  segons els usos específics següents: 

1. Edificis exclusius d'habitatges. 

a) En sòl urbà 

 Dues places per cada habitatge de més de 100 m2 de superfície 
construïda. 

 Una plaça pels habitatges iguals o menors a 100 m2 de superfície 
construïda. 

b) En sectors de sòl urbanitzable s'observarà allò que fixi el propi Pla parcial 
urbanístic, amb un mínim de dues places per habitatge.   

2. Edificis mixtos d'habitatges amb altres usos no definits 

a) Habitatges: es comptabilitzaran segons l'apartat 1 d'aquest article. 

b) Altres usos: una plaça per cada 60  m2 o fracció de superfície construïda. 

3. Edificis comercials 

Una plaça per cada 60  m2 o fracció de superfície construïda. 

4. Edificis d'oficines i serveis 

Una plaça per cada 60 m2 o fracció de superfície construïda. 

5. Hotels, residències i similars 
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a) Establiments de 4 i 5 estrelles: una plaça cada 3 habitacions. 

b) Establiments de 3 estrelles: una plaça cada 5 habitacions. 

c) Resta d'establiments: una plaça cada 6 habitacions. 

6. Edificis destinats a restauració 

Una plaça cada 10 persones o fracció d'aquest mòdul d'aforament. 

6. Edificis destinats a usos recreatius o espectacles 

Una plaça cada 10 persones o fracció d'aquest mòdul d'aforament. 

7. Edificis industrials 

Una plaça per cada 100  m2 o fracció de superfície construïda. 

8. Magatzems 

Una plaça cada 200 m2 o fracció de superfície construïda. En aquest cas no és 
d’aplicació l’article 298, 1, a. 

9. Tallers de reparació de vehicles 

La superfície destinada a aparcament serà com a mínim dues vegades l'ocupada 
pels tallers de vehicles de quatre o més rodes; en els de motos i similars la 
superfície destinada a aparcament serà com a mínim l'ocupada pels tallers. No 
és d'aplicació l'article 298, 1, a. 

10. Estacions de servei 

En els establiments de superfície construïda per a usos complementaris superior 
a 120 m2, una plaça per cada 20 m2 de sostre o fracció de superfície construïda. 

11. Edificis per a dotacions educatives 

a) Escoles bressol, primàries, secundàries i escoles no reglades: tantes places 
com equip docent es preveu al centre, i una zona d’estacionament ràpid per 
recollida  

b) Escoles universitàries: una plaça cada 100  m2 o fracció de superfície 
construïda. 

12. Edificis per a dotacions sanitari-assistencials 

Una plaça per cada sis llits o fracció d'aquest mòdul. 

13. Instal·lacions esportives 

Una plaça per cada 15 persones d'aforament (o d'usuaris potencials, quan 
l’aforament no estigui definit) o fracció d'aquest mòdul. 

14. Edificis per a dotacions cíviques i culturals 

Teatres, auditoris, cinemes, biblioteques, galeries d'art, museus, centres cívics, 
centres religiosos i similars: una plaça cada 15 localitats o fracció d'aquest 
mòdul. 

Art. 292 Causes d'exempció de les previsions 

1. Exempció per adaptació a la situació específica 

a) Quan de l'aplicació dels mòduls de l'article anterior l'exigència de places 
d'aparcament sigui igual o menor a quatre, l'ajuntament podrà exonerar de 
l'obligació de reserva d'aparcament, si es justifica la suficiència de places 
d'aparcament públiques en l'entorn immediat. 

b) Si el nombre de places resultants per planta soterrani és igual o menor a 
vuit, no serà obligatòria més d'una planta soterrani. 

c) Per a tots els casos, el límit de plantes soterrani no sobrepassarà el de dos 
nivells o l'equivalent a sis metres, podent ampliar-se, mitjançant la redacció 
d'un Pla Especial on es justifiqui que no es produeixin perjudicis per l'ús 
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públic del subsòl. En qualsevol cas si amb els dos soterranis no s'arriba a 
assolir el nombre de places obligatori, es podrà obviar el sobrant de places 
obligatòries que no es puguin assolir. 

d) Quan mitjançant un projecte i degut a les dimensions de la parcel·la es 
demostri la impossibilitat de situar les places d'aparcament previstes, 
l'ajuntament podrà reduir o exonerar el compliment de les places exigibles. 

2. Exempció per causes tècniques 

a) Quan per raons tècniques demostrades (nivell freàtic, mètodes d'excavació 
extraordinaris, etc.) no es pogués complir amb el nombre de places exigides, 
es podrà exonerar parcialment del compliment de les places exigibles. 

b) Quan l'excavació de terrenys en pendent suposi apuntalaments als dotze 
metres, comptats des de la solera del nivell inferior, es podrà exonerar 
parcialment del compliment de les places exigibles. 

3. Exempció per causes urbanístiques 

La regulació urbanística específica serà sempre prioritària respecte a les 
previsions de places d'aparcament que fixa l'article anterior tant si augmenta o 
disminueix les previsions com si fixa alguna condició que n'impossibilita el 
compliment. 

4. Exempció per altres causes 

Excepcionalment, es podran substituir totalment o parcial les previsions d'espais 
per a aparcament en el propi edifici per a una major previsió d'estacionament, 
quan el sector o l'àrea urbana, per les seves peculiaritats i funcions urbanes, els 
hi ho permetés o ho exigís. En aquests casos serà necessari un informe positiu 
per part dels serveis tècnics municipals responsables de trànsit o similar. 

5. Aparcaments alternatius 

En tots els casos d’exempció regulats en aquest article, caldrà garantir el nombre 
de places en un àmbit pròxim. 
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TÍTOL IX. CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 

 

Capítol 1. Disposicions generals 

 

Art. 293 Definició 

1. D’acord amb l’article 71 LU, aquest Catàleg de béns protegits està subjecte a la 
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i al Decret 
78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic de Catalunya.  

2. El Catàleg integra el conjunt d’esglésies, masies, edificis i espais, amb els seus 
corresponents elements arquitectònics, jardins, espais urbans i elements 
naturals annexes que cal protegir i conservar. La relació de béns figura en el 
capítol següent i en les fitxes normatives de característiques individualitzades 
per a cada un dels béns, que s’inclouen en l’Annex I. La volumetria protegida és 
la que apareix acotada en les fitxes amb un perímetre vermell; altres volums 
també acotats corresponen a edificacions annexes o auxiliars no subjectes a la 
present regulació normativa en quan a usos i condicions d’edificació, tot i que 
poden ser objecte d’indicacions específiques en les fitxes. 

3. Els béns protegits responen a la següent classificació: 

a) Béns d’interès nacional (BCIN) segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre,  
del patrimoni cultural català. Els béns d’aquesta categoria no poden ser 
enderrocats i només es permeten obres de consolidació, rehabilitació i 
manteniment. Les obres o canvis d’ús han de ser informats favorablement 
pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

b) Béns culturals d’interès local (BCIL) segons la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, de patrimoni cultural català.  

c) Altres béns amb protecció urbanística (BPU), com conjunts, edificis i 
elements d’interès històric-arquitectònic. Els béns d’aquesta categoria 
poden ser objecte de reforma, ampliació, rehabilitació o modificació, previ 
informe favorable del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 

d) Espais urbans, entorns, paisatges i elements naturals. Integra els espais 
entorn d’elements de les altres categories, o d’interès paisatgístic, que no 
poden ser edificats, així com altres elements naturals i elements vegetals de 
caràcter singular. No poden ser objecte de modificació sense l’informe 
favorable previ del Departament de Medi Ambient i Habitatge, o la Direcció 
General d’Arquitectura i Paisatge, segons correspongui, de la Generalitat de 
Catalunya. 

Art. 294 Llicències, documentació i prescripcions generals 

1. L’òrgan competent per autoritzar les obres en els béns protegits és el següent: 

a) BCIN. Comissió territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona (CTPCB) del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

b) BCIL. Ajuntament de Lliçà d’Amunt. Correspon a la CTPCB emetre informes 
sobre les propostes de deixar sense efecte la declaració de béns culturals 
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d’interès local, d’acord amb l’art. 17,4 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català. 

c) Altres béns amb protecció urbanística (BPU). Ajuntament de Lliçà d’Amunt 

d) Patrimoni arqueològic. Jaciments arqueològics. Direcció general del 
patrimoni cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. Servei d’Arqueologia i Paleontologia. 

2. Els projectes que afectin a edificacions o elements inclosos en el present 
Catàleg inclouran la següent documentació addicional: 

a) Aixecament planimètric de l’edificació (plantes, alçats, seccions i detalls), 
amb el nivell de precisió suficient per a permetre la seva identificació i, 
donat el cas,  reconstrucció. 

b) Reportatge fotogràfic complet de les edificacions, terrasses, jardins, patis i 
espais annexos. 

c) Estudi informatiu de les dades rellevants, història, intervencions anteriors, 
dades dels propietaris i altre documentació rellevant de l’edificació. 

3. Es formulen les següents prescripcions generals per a totes les edificacions 
catalogades: 

a) Volumetria. Es permetran augments de volum per a aconseguir millores en 
les condicions d’habitabilitat o accessibilitat, de forma excepcional, seguint 
els paràmetres normatius i el tràmit establert, sempre que  la catalogació 
impedeixi aquests acondicionaments a l’interior de l’edifici. També 
s’admetran modificacions dels volums existents, amb el mateix caràcter i 
tramitació, quan, de forma excepcional, es justifiquin per una millor 
interpretació històrica de l’edifici. 

b) Façanes. Amb caràcter general no podran modificar-se les obertures excepte 
quan les obres obeeixin a una raonada millora de la interpretació històrica 
de l’edifici. Prèviament a la restauració de les façanes es farà l’estudi 
cromàtic i estratigràfic dels paraments per determinar materials, textures i 
cromatismes originals. 

c) Interiors. No podrà alterar-se la distribució bàsica ni l’aspecte interior 
(estructura, estances principals, patis, escales i elements decoratius 
significatius), excepte quan les obres obeeixin a una raonada millora de la 
interpretació històrica de l’edifici. En el cas de les masies es respectaran els 
rentamans de pedra, els forns de pa, les llars de foc, les obertures interiors 
de pedra, les voltes catalanes amb les seves llunetes, els espiells, les 
columnes amb arcs de pedra, les premses de vi, els cups i els festejadors de 
les finestres. 

Art. 295 Grau de protecció 

Aquest Catàleg estableix dos graus de protecció: 

a) Protecció de primer grau, corresponent als conjunts, esglésies, masies, 
edificis, béns arqueològics i elements de gran valor patrimonial, quina 
descripció figura en aquest Pla, que són objecte de màxima protecció (BCIN 
i BCIL). Si el bé protegit és un jaciment arqueològic, el promotor de l’obra 
adoptarà les mesures de documentació i protecció establertes en aquestes 
normes. 

b) Protecció de segon grau corresponent a la resta de béns amb valors  
patrimonials, inclosos els de valor paisatgístic i natural que apareixen 
relacionats i identificats en el Pla, i que poden ser objecte de rehabilitació o 
modificació d’acord amb les condicions que s’assenyalen (BPU).  
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Art. 296 Regulació dels béns amb protecció de primer grau 

1. Els propietaris de béns immobles, edificacions i jardins, amb protecció de 
primer grau (BCIN i BCIL) estan obligats a conservar-los i mantenir-los en bon 
estat. L’ajuntament emetrà ordres d’execució de les obres necessàries a tal fi, o 
les portarà a terme directament, en cas d’incompliment, a càrrec dels 
propietaris.  

2. No es podran efectuar obres que comportin l’augment o la modificació de la 
volumetria de l’edifici o la modificació de les proporcions en la composició de 
les façanes, excepte en els casos exceocionals citats en l’article 294. No 
s’admeten enderrocs que desnaturalitzin el bé protegit.  

3. Quan es tracti de masies o cases rurals incloses també en el Catàleg de 
construccions en sòl no urbanitzable, s’admetran els usos indicats en l’esmentat 
Catàleg.  

4. Les obres de consolidació, reforma o rehabilitació que es portin a terme prèvia 
llicència municipal que compti amb els informes favorables dels organismes 
competents, i especialment del Departament de Cultura, no podran modificar la 
concepció original de l’edifici ni les seves les característiques tipològiques. 
Tampoc es podran modificar les obertures a façana, la coberta, els materials 
originals o els elements decoratius existents. 

5. En el cas de que en els transcurs de l’obra apareixen elements de valor històric o 
arqueològic, el titular haurà de comunicar-ho tot seguit a l’ajuntament, que 
podrà suspendre la execució de la llicència. 

6. En el cas dels béns que siguin declarats d’interès nacional (BCIN), prevaldran les 
corresponents determinacions específiques. 

Art. 297 Regulació de béns amb protecció de segon grau 

1. En els edificis i elements amb protecció de segon grau, o béns de protecció 
urbanística (BPU), s’admeten obres de consolidació, reforma i rehabilitació, així 
de modificació de la volumetria d’acord amb les indicacions d’aquestes normes i 
de la fitxa normativa, segons les condicions i paràmetres particulars per a cada 
element indicats en la mateixa, i les indicacions dels informes integrats a la 
llicència municipal. 

2. Quan es tracti de masies o cases rurals incloses també en el Catàleg de 
construccions en sòl no urbanitzable, s’admetran els usos indicats en l’esmentat 
Catàleg.  

3. Els edificis i elements amb protecció de segon grau hauran de ser degudament 
documentats mitjançant l’aixecament de plànols de les plantes, alçats, seccions 
i detalls, amb caràcter previ a la concessió de la llicència, als efectes de 
conservació en l’arxiu històric municipal. 

4. Les obres que s’autoritzin mantindran la coherència tipològica de l’edifici i 
mantindran la seva integració amb el context urbà o rural exterior. 

Art. 298 Regulació dels espais i entorns protegits 

1. No es defineix parcel·la mínima, ajustant-se aquesta a l’actual estructura de la 
propietat existent en el moment de l’aprovació inicial d’aquest Pla i, en 
conseqüència, no es poden fer segregacions de finques dins dels àmbits 
assenyalats en els plànols com a espais i entorns protegits. 

2. No es permet cap tipus d’edificació en els entorns protegits.  
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Art. 299 Protecció de jaciments arqueològics, paisatges i elements naturals 

1. Els jaciments arqueològics no poden ser objecte de modificació de la topografia 
o edificació en tant no hagin estat objecte d’estudi i documentació i en tant no 
comptin amb programa d’excavació. El promotor de l’obra haurà de realitzar les 
necessàries intervencions arqueològiques de manera prèvia o posterior a la 
concessió de la llicència, segons correspongui. Per a la concessió de la llicència, 
el promotor haurà de sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya un informe sobre les mesures que caldrà adoptar. La descoberta de 
restes arqueològiques podrà comportar canvis en el projecte d’obra pe protegir 
el patrimoni cultural català.  

2. Per a la concessió de llicències d’obres en els edificis relacionats en l’article 296 
per als quals se senyala la data d’origen en els quadres de l’article següent, i en 
un radi de 25 metres entorn dels mateixos, caldrà un informe previ del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que establirà les 
mesures d’intervenció i documentació arqueològica que el promotor haurà de 
realitzar. 

3. Quan es tracti d’intervenir en els àmbits assenyalats com a paisatges o elements 
naturals, se seguiran les següents normes: 

a) Les actuacions de parcel·lació o modificació de l’ús del territori mantindran 
proporcions i nivells de fraccionament similars als existents. 

b) Així mateix, es mantindran els marges, parets i construccions rurals de 
pedra seca, fileres de xiprers, arbres i demés elements que defineixen el 
paisatge. 

c) Es mantindrà la xarxa de camins principals identificada en els plànols. 
L’obertura de camins locals, quan sigui admesa, aprofitarà els espais 
fronterers entre àrees de bosc i conreus, o els corredors entre camps de 
conreu, evitant traces que fragmentin inadequadament el territori. 

d) Es mantindrà la xarxa de recs i escorrenties qualificada com a sistema 
hidrològic. 
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Capítol 2. Relació de béns protegits 

 

Art. 300 Esglésies, masies i cases rurals, jaciments arqueològics, i paisatges i elements 
naturals   

Relació d’esglésies, masies i elements d’interès històric-arquitectònic protegits: 

 

  
ESGLESIES 

a-1 BCIL Sant Baldiri. Origen s.XI 

a-2 BCIL Sant Esteve de Palaudàries. Orígen s.X 

a-3 BCIL Sant Julià i la Sagrera. Orígen s.X-XI 

a-4 BCIL Sant Valerià de Roberts. Orígen s.XI 

a-5 BCIL Santa Justa i Santa Rufina. Orígen s.XII, sobre un jaciment romà 
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MASIES I CASES RURALS 

a-6 BCIL Ca l'Amell Gros. Orígen s.XV 

a-7 BPU Ca l'Artigues del Pla 

a-8 BCIL Ca l'Artigues de la Serra. Orígen s.XIII 

a-9 BPU Ca l'Estapé. Orígen s.XIV 

a-10 BCIL Ca l'Oliveres. BCIL per acord del Ple de l’Ajuntament de data 28.05.2008. 

a-11 BCIL Ca l'Orlau.  

a-12 BPU Ca la Miquela 

a-13 BCIL Can Ballestà. Orígen s.XIV 

a-14 BCIL Can Bosc (o can Bosch). Orígen s.XV 

a-15 BPU Can Carena 

a-16 BPU Can Carreres. Orígen s.XIII-XVII 

a-17 BCIL Can Comes (conjunt). Orígen s.XIII-XVI 

a-18 BCIL Can Coscó (o can Cuscó). Orígen s.XV-XVI 

a-19 BPU Can Dunyó. Orígen s.XIV 

a-20 BCIL Can Feu. Orígen s.XIV 

a-21 BCIL Can Francí. Orígen s.XV 

a-22 BPU Can Genís 

a-23 BPU Can Guadanya. Orígen s.XIII 

a-24 BPU Can Lledó. Orígen s.XIII 

a-25 BCIL Can Marlès 

a-26 BCIL Can Montcau. Orígen s.XVI 

a-27 BCIL Can Palaudàries. Orígen s.X-XV 

a-28 BCIL Can Pasqual i capella annexa. Orígen s.XIV 

a-29 BCIL Can Puig. Orígen s.XII 

a-30 BPU Can Pujal. Orígen s.XIV 

a-31 BPU Can Ramon 

a-32 BPU Can Ros. Orígen s.XV 

a-33 BPU Can Rovira. Orígen s.XVI 

a-34 BCIL Can Salgot. Orígen s.XIV 

a-35 BCIL Can Torres. Orígen s.XVI 

a-36 BPU Can Xicota. Orígen s.XIII-XVI 

a-37 BPU El Pinar 

a-38 BCIL La Torre de can Manent 

a-39 BPU La Torre del Pla. Orígen medieval 

a-40 BPU L’Hostal de l’Arengada 

a-41 BPU Molí d'en Comes. Orígen s.XIII 
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Art. 301 Jaciments arqueològics 

 

 

  

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS 

a-42 
 

Can Farell 

  
Tipus de jaciment: desconegut 

  
Cronologia: Ferro-Ibèric (-650/-50) 

a-43 
 

Can Montcau 

  

Tipus de jaciment: a l’aire lliure. Bé peleontològic. 

  

Cronologia: Miocè superior 

a-44 
 

Can Xicota 

  
Tipus de jaciment: desconegut 

  
Cronologia: Romà  (-218/476) 

a-45 
 

Palaudàries (entre Sant Valerià i can Pasqual) 

  
Tipus de jaciment: desconegut 

  
Cronologia: Romà  (-218/476) 

a-46 
 

Palaudàries (entre Sant Valerià i can Salgot) 

  
Tipus de jaciment: desconegut 

  
Cronologia: Romà  (-218/476) 

a-47 
 

Sitges de la Cruïlla 

  
Tipus de jaciment: lloc o centre de producció i explotació agrícola camp de sitges 

  
Cronologia: Ferro-Ibèric  (-650 /-50) 

a-48 
 

Santa Justa 

  
Tipus de jaciment:  lloc d'habitació amb estructures conservades d’una vil·la 

  
Cronologia: Romà-Alt Imperi  (14/192) 
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Art. 302 Paisatges i elements naturals 

 

 

  
PAISATGES I ELEMENTS NATURALS 

P-1 
 

Boscos de Palaudàries i de ca l’Artigues 

P-2 
 

Camps de la Mina de Palaudàries 

P-3 
 

Bosc de can Torres 

P-4 
 

Torrent de Merdanç 

P-5 
 

Bosc del Forn de can Rovira 

P-6 
 

Bosc de can Manent 

P-7 
 

Planes de can Roget   

P-8 
 

Arbres monumentals i pinar de can Feu 

P-9 
 

Bassa del Pardaler 

P-10 
 

Camps de la Torre del Pla i plana agrícola de regadiu 

P-11 
 

Riu Tenes (resclosa, meandres, etc) 

P-12 
 

Bassa de can Xicota  

P-13 
 

Bassa del Molí d’en Comes 

P-14 
 

Riera Seca 

P-15 
 

Sot d’en Botifarra 

P-16 
 

Camps de can Riereta (ametllers) 

P-17 
 

Bosc de can Montcau 

P-18 
 

Camps i boscos de can Cuscó 

P-19 
 

Boscos de can Puig 

P-20 
 

Camps de can Lledó 

P-21 
 

Bassa de can Pasqual 

P-22 
 

Camps i bosc de can Carreres 

P-23 
 

Alzinar de Santa Justa 

P-24 
 

Pinar de la Riera 

P-25 
 

Vinyes i bosc de can Cabot 

P-26 
 

Bosc de can Roure  

P-27 
 

Vall de can Bosc (torrent i mosaic agroforestal) 

P-28 
 

Riera i bosc de can Sabater 

P-29 
 

Planes i bosc de ca n’Amell 
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TÍTOL X. CATÀLEG DE CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE 

 

Capítol 1. Disposicions generals 

 

Art. 303 Definició 

El present Catàleg es redacta a efectes d’allò que disposa l’article 50.2 LU, en relació 
a l’article 47.3 LU i incorpora l’inventari de masies i cases rurals susceptibles de 
reconstrucció o rehabilitació, que cal preservar en tant que components de 
l’estructura territorial del municipi de Lliçà d’Amunt, i del seu interès històric, 
arquitectònic, mediambiental, paisatgístic o social. La relació d’elements figura en el 
capítol següent i en les fitxes normatives de característiques que s’inclouen en 
l’Annex II. La volumetria catalogada és la que apareix acotada en les fitxes amb un 
perímetre vermell; altres volums també acotats corresponen a edificacions annexes o 
auxiliars no subjectes a la present regulació normativa en quan a usos i condicions 
d’edificació, tot i que poden ser objecte d’indicacions específiques en les fitxes. 

Art. 304 Classificació 

El Catàleg de construccions en sòl no urbanitzable conté les masies i cases rurals 
pròpiament dites, consistents en edificacions històriques, normalment anteriors al 
segle XX, edificades segons les normes constructives tradicionals a Catalunya,  per a 
cada una de les quals s’ha redactat una fitxa de característiques tècniques. La masia 
correspon a l’edifici rural històric amb explotació agrícola o ramadera, amb edificis 
auxiliars i xarxes pròpies de l’explotació. La casa rural correspon a la resta d’edificis 
rurals històrics, normalment de menor grandària i qualitat, amb o sense explotació 
agrícola o ramadera. 

Art. 305 Llicències d’edificació i canvi d’ús 

1. Les masies i cases rurals incloses en el Catàleg, a que fa referència l’article 
anterior, poden ser susceptibles de reconstrucció o rehabilitació, d’acord amb 
les determinacions dels articles 50 i 51 LU i de les normes urbanístiques del 
present Pla d’ordenació urbanística municipal. Les condicions d’edificació i ús 
seran les que s’indiquen amb caràcter general en els següents articles, quan no 
s’hagin ja establert de forma particular per a cada element en la corresponent 
fitxa normativa de característiques de l’Annex II, que prevaleixerà. 

2. La documentació necessària per a tramitar les llicències serà la següent: 

a) Plànol de situació i emplaçament de la finca i de les edificacions. 

b) Plànol cadastral. 

c) Aixecament planimètric de l’edificació o edificacions  existents (plantes, 
alçats, seccions i detalls), jardins, arbrat, camins, tanques i demés elements 
existents a la finca, amb el nivell suficient de detall (escala mínima 1:200). 

d) Descripció dels accessos i serveis existents. 

e)    Reportatge fotogràfic complet de les edificacions i entorn. 
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f)    Projecte de la reconstrucció o rehabilitació a escala mínima de 1:200, amb 
descripció de les solucions adoptades, materials i colors,  i la seva 
justificació. 

g) Fitxa de contribució fiscal municipal. 

Art. 306 Condicions d’edificació  

1. La reconstrucció o rehabilitació de les masies i cases rurals, quan s’admeti, 
respectarà la volumetria original i la tipologia i composició arquitectònica de la 
edificació. En general no s’admeten ampliacions de les edificacions existents, 
excepte quan, per raó de l’ús implantat sigui necessària l’ampliació de 
l’edificació inclosa en el Catàleg. En aquest cas, aquesta pot ser com a màxim 
del 15% en masies amb un sostre inferior a 250 m2st i del 10% en masies amb 
un sostre comprès entre 250 m2st i 300 m2st. Les possibles ampliacions 
s’hauran de consolidar, quan sigui possible, mitjançant la reutilització dels 
cossos annexos. En el tràmit de la llicència caldrà garantir l’enderroc dels cossos 
annexes no recuperables  o que malmeten la imatge del conjunt que es proposa 
conservar.  

2. Per tal de poder reconstruir una masia o casa rural caldrà que disposi d’accés 
rodat,  subministre d’aigua potable, depuració d’aigües residuals i energia 
elèctrica. No són susceptibles de reconstrucció les edificacions en ruïna que no 
tinguin coberta, al menys, una part significativa del volum total original. 

3. Els materials i colors que s’utilitzin en la reconstrucció o rehabilitació seran els 
propis de l’edifici original. Altres opcions hauran de justificar-se en relació a la 
integració compositiva i paisatgística de l’edificació resultant en el context 
territorial. 

4. Cal respectar el volum edificat i la composició arquitectònica de l’edifici principal. 

5. Les ampliacions de masies i cases rurals preexistents es portaran a terme en 
terrenys amb pendent no superior al 20%. 

6. No es podran situar edificacions en els àmbits de protecció dels entorns quan 
així s’indiqui en la corresponent fitxa normativa. 

7. Quan, en alguna de les masies i cases rurals catalogades, o els seus entorns, es 
trobi inscrit un hàbitat d’interès comunitari descrit en l’Informe de Sostenibilitat 
Ambiental que forma part d’aquest Pla, caldrà adoptar les mesures correctores a 
les actuacions, d’acord amb la Directiva 92/43/CE, de 21 de maig de 1992, 
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la forma silvestre. 
Caldrà garantir també la seva preservació evitant l’ocupació temporal durant les 
obres i, un cop executades, restaurar el sòl que s’hagi pogut veure alterat, 
mantenint l’entorn ordenat i net de qualsevol residu i instal·lació innecessària. 

Art. 307 Condicions d’ús 

1. Les masies i cases rurals incloses en el present Catàleg es podran destinar, 
d’acord amb l’article 47,3 LU, als usos que es detallen en les fitxes normatives de 
característiques, entre els següents:  

a) Habitatge familiar o de persones treballadores temporeres associades a 
l’explotació agrícola-ramadera, forestal o rústica. 

b) Establiment hoteler, amb exclusió de la modalitat d’hotel-apartament, o de 
turisme rural, només en els casos i amb les condicions indicades a les fitxes. 

c) Restauració. 
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d) Activitats d’educació en el lleure, tals com escoles de natura, centres de 
recerca relacionats amb la natura, el paisatge o el mediambient, i altres 
similars.  

e) Les instal.lacions esportives  es podran implantar sempre i quan, en cas 
d’haver d’ocupar altres espais que els construïts i catalogats, es doni 
compliment simultàniament a l’article 47.4 LU. 

f) Activitats artístiques i artesanals. Les activitats professionals s’admeten 
únicament quan són annexes a l’habitatge del professional.  

Les activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi 
rural, així com les activitats agrícoles i ramaderes o de caràcter rústic, estan 
també admeses amb caràcter general, d’acord amb la seva regulació específica. 

2. Les fitxes de característiques normatives de cada masia o casa rural especifiquen 
i concreten (o limiten, en el seu cas) aquests usos genèrics, i en determinats 
casos, estableixen criteris d’intervenció particulars per als projectes. 
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Capítol 2. Relació de masies i cases rurals 

 

Art. 308 Relació de masies i cases rurals 

S’inclouen les masies i cases rurals que també es relacionen en el Catàleg de béns 
protegits (B) i la resta (b).  

 

 

 

 

B-1 BCIL Ca l'Amell Gros. Orígen s.XV a-6 

B-2 BPU Ca l'Estapé. Orígen s.XIV a-9 

B-3 BCIL Ca l'Orlau.  a-11 

B-4 BCIL Can Ballestà. Orígen s.XIV a-13 

B-5 BCIL Can Bosc (can Bosch). Orígen s.XV a-14 

B-6 BPU Can Carena a-15 

B-7 BPU Can Carreres. Orígen s.XIII-XVII a-16 

B-8 BCIL Can Comes (conjunt).  Orígen s.XIII-XVI a-17 

B-9 BCIL Can Coscó (can Cuscó). Orígen s.XV-XVI a-18 

B-10 BPU Can Dunyó. Orígen s.XIV a-19 

B-11 BCIL Can Feu. Orígen s.XIV a-20 

B-12 BPU Can Genís a-22 

B-13 BPU Can Lledó. Orígen s.XIII a-24 

B-14 BCIL Can Montcau. Orígen s.XVI a-26 

B-15 BCIL Can Palaudàries.  Orígen s.X-XV a-27 

B-16 BCIL Can Pasqual i capella annexa. Orígen s.XIV a-28 

B-17 BCIL Can Puig. Orígen s.XII a-29 

B-18 BPU Can Pujal. Orígen s.XIV a-30 

B-19 BPU Can Ramon a-31 

B-20 BPU Can Ros. Orígen s.XV a-32 

B-21 BPU Can Rovira. Orígen s.XVI a-33 

B-22 BCIL Can Torres. Orígen s.XVI a-35 

B-23 BPU Can Xicota. Orígen s.XIII-XVI a-36 

B-24 BCIL La Torre de can Manent a-38 

B-25 BPU La Torre del Pla. Orígen medieval a-39 
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b-1 
 

Ca l’Emilia 

b-2 
 

Ca les Ànimes 

b-3 
 

Ca l’Isidor 

b-4 
 

Ca l’Isidre del Sot 

b-5 
 

Ca l’Oller 

b-6 
 

Can Barraquer Vell 

b-7 
 

Masoveria de can Comes 

b-8 
 

Can Canadell 

b-9 
 

Can Caponet 

b-10 
 

Can Carlons 

b-11 
 

Can Coc de Sant Baldiri 

b-12 
 

Can Felip 

b-13 
 

Can Frare 

b-14 
 

Can Genàs 

b-15 
 

Can Guineu Vell 

b-16 
 

Can Jan Jaumira 

b-17 
 

Can Jaumira 

b-18 
 

Can Joan Font 

b-19 
 

Can Llogari 

b-20 
 

Can Lluci 

b-21 
 

Masoveries  de can Pasqual 

b-22 
 

Can Majoral 

b-23 
 

Can Majoralet 

b-24 
 

Can Manent 

b-25 
 

Can Mas (Can Mas Vell) 

b-26 
 

Can Menció (Can Figueres) 

b-27 
 

Can Nois 

b-28 
 

Can Padròs (Can Pedròs) 

b-29 
 

Can Julià 

b-30 
 

Can Palouà 
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b-31 
 

Can Patafa 

b-32 
 

Can Pau Prat Vell 

b-33 
 

Can Pau Xic 

b-34 
 

Can Pere Manent 

b-35 
 

Can Peret Riera 

b-36 
 

Can Peritxo 

b-37 
 

Can Quimet Gall Nou 

b-38 
 

Can Quimet Gall Vell 

b-39 
 

Can Rajoler 

b-40 
 

Can Ribell 

b-41 
 

Can Riera 

b-42 
 

Can Riereta 

b-43 
 

Can Roca Vell 

b-44 
 

Can Rodó 

b-45 
 

Can Roget 

b-46 
 

Can Sabater del Pla 

b-47 
 

Can Sala 

b-48 
 

Can Sala de la Serra 

b-49 
 

Can Seguer 

b-50 
 

Can Senalla 

b-51 
 

Can Senalla Nou 

b-52 
 

Can Sissi 

b-53 
 

Can Soley 

b-54 
 

Can Teixidor Vell 

b-55 
 

Can Tiret 

b-56 
 

Can Triste. 

b-57 
 

Can Vicentó 

b-58 
 

Can Xic Corder 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  

 

 

Disposició transitòria primera. Ordenances municipals 

L’ajuntament aprovarà les Ordenances municipals relatives a protecció 
mediambiental, paisatge urbà, control de la contaminació acústica, control de la 
contaminació lumínica, i estalvi del consum d’aigua, en el termini de dos anys des 
de l’entrada en vigor del present Pla. 

 

Disposició transitòria segona. Llicències 

1. Les llicències urbanístiques concedides abans de l’aprovació inicial d’aquest Pla 
d’ordenació urbanística municipal tenen la vigència establerta en l’acord de 
concessió i confereixen al seu titular el dret a realitzar tot allò que es concreti en 
la llicència. Poden ser prorrogades per la meitat del termini original, si en el 
moment en que se sol·liciti la pròrroga els edificis han cobert aigües.  

2. Les llicències concedides després de l’aprovació inicial d’aquest Pla d’ordenació 
urbanística municipal que no es refereixin a terrenys destinats a sistemes 
generals o locals, tenen efectivitat d’acord amb les normes urbanístiques 
vigents, però han de respectar les determinacions del planejament inicialment 
aprovat. 

 

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 
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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. 

 

Disposició transitòria quarta. Finca de can Malé 

Els sòls que el present Pla d’ordenació urbanística municipal o planejament que el 
desenvolupi qualifica com a sistema urbanístic d'equipaments comunitaris, tant 
generals com locals, queden subjectes a la regulació establerta a l’article 71 
(Titularitat i afectació del sòl)  d’aquestes normes urbanístiques. 

El sistema d’equipaments comunitaris situat a la finca de can Malé, provinent de la 
Modificació puntual del vigent Pla general d’ordenació, del pla parcial i del projecte 
de reparcel·lació del sector discontinu can Montcau-can Malé, on actualment hi ha 
les instal·lacions de les empreses BIOKIT i NTE, segons el planejament en vigor, la 
seva cessió es farà efectiva quan aquestes empreses es traslladin al sector de can 
Montcau  en els terminis fixats. 
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Mentrestant, pel que fa a les activitats, s’admeten les que estan legalment 
autoritzades i es limitaran a les categories 2ª, 3ª i 4ª en situació F, a més dels 
següents usos compatibles: 

 Magatzem. 

 Educatiu, només dedicat a la formació professional relacionada amb 
l'activitat industrial de la zona. 

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

 Oficines i despatxos propis de cada 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 d’obres d’ampliació quan 
siguin 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. Les obres d’ampliació seran autoritzables quan es 
respectin els següents paràmetres: 

 

a) El tipus d’ordenació serà el d’edificació aïllada. 
b) L’ocupació no ultrapassarà el 40% de la superfície de la parcel·la. 
c) L’alçada de les edificacions no serà mai superior a 9 metres respecte al nivell 

natural del terreny. 
d) 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. 

e) Les instal·lacions a l’aire lliure no ultrapassaran el 20% de l a parcel·la i, en 
cap cas, se situaran en l’espai perimetral no edificable de 10 metres. 

f) S'admeten els soterranis en la mateixa ocupació que la resta de l'edificació. 
g)  En general 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. 

h) En aquest cas seran 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. 

i) Les obres d’ampliació seguiran el tràmit que preveu l’article 50 del TRLU. 
 

 

 

 

 

 

 

 









SUD-1 El Pinar SÒL URBANITZABLE DELIMITAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 40.616 Usos principals Residencial

Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,48 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 19.612 Sistema ordenació Aïllada 

Sostre residencial (m²st) 19.612

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 4.119 21,0%

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 2.353 12,0%
     Sostre Habitatge lliure 13.140 67,0%

Sostre altres usos (m²st) 0

Nombre d'habitatges 154

     Nombre habitatges protecció pública 62

     Nombre d'habitatges lliures 93

Densitat (habtges/ha) 38

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges

(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

3b Ciutat jardí: modalitat 2 1.846 4,5 0,65 1.200

4b Residencial oberta: modalitat 2 20.458 50,4 0,9 18.412

Total zones 22.304 54,9 0,88 19.612 69 154

E Equipaments públics 5.938 14,6

V Espais lliures públics 4.879 12,0

X Viari 7.495 18,5

Total sistemes 18.312 45,1

TOTAL SECTOR 40.616 100,00 0,48 19.612 38 154

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per compensació bàsica

4. Objectius

Colmatar el buit urbà existent al barri de El Pinar amb un teixit més dens que faci més sostenible el model general de desenvolupament del municipi.

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 229) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector

El sector haurà de cedir el 15% de l'aprofitament mig

Són vinculants els traçats viaris en continuïtat amb la trama existent, així com la posició dels espais lliures i equipaments, si bé el PPU podrà ajustar els seus límit

El desenvolupament del sector tindrà com a càrrega externa l'execució de la rotonda sobre la carretera C-1415b

El plà parcial Urbanístic que es redacti, tindrà en compte el manteniment i protecció del Camí Romà

Superfície    





SUD-2 Les Peces de Can Guadanya SÒL URBANITZABLE DELIMITAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 69.097 Usos principals Residencial i comercial
Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,20 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 13.800 Sistema ordenació Volumetria específica i aïllada
Sostre residencial (m²st) 13.800

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 2.760 20,0%

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 1.380 10,0%

     Sostre Habitatge lliure 9.660 70,0%

Sostre altres usos (m²st) 0

Nombre d'habitatges 132

     Nombre habitatges protecció pública 42

     Nombre d'habitatges lliures 90

Densitat (habtges/ha) 19

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges
(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

5b Anterior ordenació volumètria 5.991 8,67
5e 8 Anterior ordenació volumètria 21.011 30,41

Total zones 27.002 39,08 0,51 13.800 49 132

E Equipaments públics 7.846 11,36
V Espais lliures públics 26.543 38,41
T Serveis tècnics 688 1,00
X Viari 7.018 10,16

Total sistemes 42.095 60,92

TOTAL SECTOR 69.097 100,00 0,20 13.800 19 132

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per compensació bàsica

4. Objectius

Els definits a la memòria de la ordenació del document del PPU

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 229) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector
El sector manté els paràmetres de la modificació del PGOU de Les Peces de Can Guadanya i del PPU, aprovada definitivament
El desenvolupament del sector tindrà com a càrrega externa l'execució de l'obertura i l'urbanització del c/ de la Fàbrica fins al c/ Anselm Clavé,
l'execució de la ronda de Sant Baldiri i l'urbanització del c/ Roger de Flor

Superfície    





SUD-3 Via Parc I SÒL URBANITZABLE DELIMITAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 42.740 Usos principals Residencial i comercial
Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,63 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 27.000 Sistema ordenació Alineació a vial

Sostre residencial (m²st) 23.760 88,0%

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 5.489 23,1%

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 3.113 13,1%
     Sostre Habitatge lliure 15.159 63,8%

Sostre altres usos (m²st) 3.240 12,0%

Nombre d'habitatges 197

     Nombre habitatges protecció pública 82

     Nombre d'habitatges lliures 115

Densitat (habtges/ha) 46

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges
(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

4a Residencial oberta: modalitat 1 16.524 38,66 1,6 27.000
Total zones 16.524 38,66 1,6 27.000 119 197

E Equipaments públics 8.191 19,16

V Espais lliures públics 5.698 13,33

X Viari 12.327 28,84

Total sistemes 26.216 61,34

TOTAL SECTOR 42.740 100,00 0,63 27.000 46 197

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per cooperació

4. Objectius

Les normes urbanístiques (art. 229) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector

Construïr i urbanitzar part de la Via Parc com a variant de la carretera actual d'accés a Lliçà i alternativa a l'Eix del Tenes

Donar continuïtat a la trama de carrers
Cedir els espais lliures donant continuïtat al Passeig de la Via Parc
Conformar un front urbà com a façana cap a les planes agrícoles del Tenes i com a final del nucli urbà.

5. Altres condicions

El sector haurà de cedir el 15% de l'aprofitament mig
Són vinculants la posició dels espais lliures i equipaments, si bé el PPU podrà ajustar els seus límits.
Són vinculants el traçat viari de la Via Parc (vial de Ronda) i els viaris en continuïtat amb la trama urbana existent, si bé el PPU podrà ajustar-los
La Via Parc (vial de Ronda) i els espais lliures hauran de tenir continuïtat amb el sector de Can Grau.
El nou vial s'executarà com a via parc i límit amb el sòl no urbanitzable.
L'edificació en continuïtat amb el sector de Can Grau haurà de mantenir l'alineació d'aquest últim.
Les altures de PB+3 o superiors es limitaran al front al nou vial de Ronda. La resta de fronts serà de PB+2 com a màxim tenint en compte l'entorn on s'insereix.
L'alineació a vial serà l'establerta als plànols d'ordenació.

Superfície    





SUD-4 Via Parc II SÒL URBANITZABLE DELIMITAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 45.121 Usos principals Residencial i comercial
Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,59 Sector Discontinu
Sostre edificable (m²st) 26.580 Sistema ordenació Alineació a vial

Sostre residencial (m²st) 23.390 88,0%

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 5.403 23,1%

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 3.064 13,1%
     Sostre Habitatge lliure 14.923 63,8%

Sostre altres usos (m²st) 3.190 12,0%

Nombre d'habitatges 199

     Nombre habitatges protecció pública 81

     Nombre d'habitatges lliures 118

Densitat (habtges/ha) 44

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges
(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

4a Residencial oberta: modalitat1 13.089 29,01 2,03 26.580
Total zones 13.089 29,01 2,03 26.580 152 199

E Equipaments públics 8.814 19,53

V Espais lliures públics 8.361 18,53

Xv Viari vianants 571 1,27

Xa Viari aparcaments 2.603 5,77

X Viari 11.683 25,89

Total sistemes 32.032 70,99

TOTAL SECTOR 45.121 100,00 0,59 26.580 44 199

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per cooperació

4. Objectius

Les normes urbanístiques (art. 229) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector

Construïr i urbanitzar part de la Via Parc com a variant de la carretera actual d'accés a Lliçà i alternativa a l'Eix del Tenes

Donar continuïtat a la trama de carrers
Cedir els espais lliures donant continuïtat al Passeig de la Via Parc i com a part del corredor verd transversal que ha d'evitar la continuïtat urbana entre La C
nucli urbà.
Conformar un front urbà com a façana cap a les planes agrícoles del Tenes i com a final del nucli urbà.

5. Altres condicions

Les NNUU determinen els paràmetres normatius i els indicatius.
El sector haurà de cedir el 15% de l'aprofitament mig
Són vinculants la posició dels espais lliures i equipaments, si bé el PPU podrà ajustar els seus límits.
Són vinculants el traçat viari de la Via Parc (vial de Ronda) i els viaris en continuïtat amb la trama urbana existent, si bé el PPU podrà ajustar-los
La Via Parc (vial de Ronda) i els espais lliures hauran de tenir continuïtat amb el sector SUD 3.
El nou vial s'executarà com a via parc i límit amb el sòl no urbanitzable.
L'edificació en continuïtat amb el sector SUD 3 haurà de mantenir l'alineació d'aquest últim.
Les alçades de PB+3 o superiors es limitaran al front al nou vial de Ronda. La resta de fronts serà de PB+2 com a màxim tenint en compte l'entorn on s'insereix.
El nou vial s'executarà com a via parc i límit amb el sòl no urbanitzable.
És vinculant la posició de la zona d'aparcament tipus "park & ride" junt a Can Pujal, si bé el PPU podrà ajustar els seus límits
El projecte del "park & ride" haurà de permetre la màxima permeabilitat al seu través donant continuïtat al corredor cap el Tenes, així mateix la
seva urbanització haurà d'integrar-se amb el medi rural contigu, amb vegetació i paviments permeables
El sector estudiarà l'enllaç entre el vial de Ronda i el c/Anselm Clavé pel qual es proposa una possible alternativa.
L'alineació a vial serà l'establerta als plànols d'ordenació.

Superfície    





SUD-5 Ca l'Artigues del Pla SÒL URBANITZABLE DELIMITAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 39.386 Usos principals Residencial
Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,30 Sector Discontinu
Sostre edificable (m²st) 11.629 Sistema ordenació Aïllada plurifamiliar

Sostre residencial (m²st) 11.629

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 2.442 21,0%

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 1.395 12,0%
     Sostre Habitatge lliure 7.791 67,0%

Sostre altres usos (m²st) 0

Nombre d'habitatges 102

     Nombre habitatges protecció pública 36

     Nombre d'habitatges lliures 66

Densitat (habtges/ha) 26

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges
(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

4b Residencial oberta: modalitat 2 11.629 29,53 1,00 11.629
Total zones 11.629 29,53 1,00 11.629 88 102

E Equipaments públics 18.636 47,32

V Espais lliures públics 6.094 15,47

X Viari 3.027 7,69

Total sistemes 27.757 70,47

TOTAL SECTOR 39.386 100,00 0,30 11.629 26 102

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per compensació bàsica

4. Objectius

Colmatar el buit urbà existent al barri de "ca l'Oliveres" amb un teixit més dens que faci més sostenible el model general de desenvolupament del municipi.

Donar continuïtat a la trama de carrers

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 229) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector
El sector haurà de cedir el 15% de l'aprofitament mig
Les edificacions seran de PB+1 com a màxim
Són vinculants la posició dels espais lliures i equipaments, si bé el PPU podrà ajustar els seus límits.
La masia de ca l'Artigues de la Serra està regida per les determinacions del Catàleg de béns patrimonials pel que fa a la protecció dels valors arqueològics i a
El desenvolupament del PPU evitarà que les edificacions amb front a la carretera BV-1602 tinguin accés directe des d'aquesta. El PPU haurà de recaptar el 
corresponent informe relatiu a aquesta carretera.

Superfície    





SUD-6 Can Montcau-Can Malé SÒL URBANITZABLE DELIMITAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 926.391 Usos principals Industrial-Comercial-Terciari
Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,46 Sector Discontinu
Sostre edificable (m²st) 430.000 Sistema ordenació Volumetria específica
Sostre residencial (m²st) 0

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 0

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 0

     Sostre Habitatge lliure 0

Sostre altres usos (m²st) 430.000

Nombre d'habitatges 0

     Nombre habitatges protecció pública 0

     Nombre d'habitatges lliures 0

Densitat (habtges/ha) 0

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges
(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

13a Industrial-logística 312.159 33,70

13b Hoteler-comercial 17.535 1,89

13c Comercial-terciaria 38.884 4,20

Total zones 368.578 39,79 1,17 430.000

E Equipaments públics 30.426 3,28

T Serveis Tècnics 5.001 0,54

V Espais lliures públics 337.683 36,45

H Sistema Hidràulic i àrees inundables 621 0,07

Xa Aparcaments públics 3.318 0,36

X Viari 180.764 19,51

Total sistemes 557.813 60,21

TOTAL SECTOR 926.391 100,00 0,46 430.000

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per compensació bàsica

4. Objectius

Els definits a la memòria de la ordenació del document del PPU

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 229) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector
El sector manté les condicions del pla parcial aprovat definitivament.
La masia de Can Moncau està regida i protegida per les determinacions del Catàleg de béns patrimonials 
En aquest àmbit trobem el jaciment arqueològic de Can Moncau, demanera que caldrà fer el seguiment arqueològic i paleontològic durant les obres

Superfície    





SUD-7 Can Guadanya Nou SÒL URBANITZABLE DELIMITAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 16.056 Usos principals Residencial i comercial
Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,40 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 6.450 Sistema ordenació Alineació a vial

Sostre residencial (m²st) 6.450

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 1.355 21,0%

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 774 12,0%
     Sostre Habitatge lliure 4.322 67,0%

Sostre altres usos (m²st) 0

Nombre d'habitatges 55

     Nombre habitatges protecció pública 21

     Nombre d'habitatges lliures 34

Densitat (habtges/ha) 34

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges
(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

1d Cas antic: modalitat 4 373 2,32 9
4b Residencial oberta: modalitat 2 6.041 37,62 0,9 5.437 46

Total zones 6.414 39,95 1,01 6.450 85 55

E Equipaments públics 3.938 24,53

V Espais lliures públics 1.996 12,43

X Viari 3.708 23,09

Total sistemes 9.642 60,05

TOTAL SECTOR 16.056 100,00 0,40 6.450 34 55

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per compensació bàsica

4. Objectius

Executar la vialitat que unirà el C/Baronia de Montbui amb el c/Mossèn Blancafort, i que constituirà una nova alternativa d'accés al nucli antic, així com a

l'aparcament de can Malé, els equipaments i el parc de la antiga Biokit.

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 229) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector
El sector haurà de cedir el 15% de l'aprofitament mig
Són vinculants la posició dels espais lliures i equipaments, si bé el PPU podrà ajustar els seus límits.
És vinculant la posició de la zona de casc antic. L'edificació haurà d'integrar la seva alçada, alineació i fondària segons l'ordenació proposada i l'edificació veïna
És vinculant el traçat viari proposat, si bé el PPU podrà ajustar-lo
El desenvolupament de l'àmbit haurà de garantir la compatibilitat de la zonificació amb la directriu de preservació front els riscos d'inundació
establerta a l'article 6 del RLU

Superfície    





SUD-8 Can Pujal SÒL URBANITZABLE DELIMITAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 33.644 Usos principals Terciari-Comercial
Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,35 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 11.796 Sistema ordenació Terciari-Comercial I
Sostre residencial (m²st) 0

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 0

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 0

     Sostre Habitatge lliure 0

Sostre altres usos (m²st) 11.796

Nombre d'habitatges 0

     Nombre habitatges protecció pública 0

     Nombre d'habitatges lliures 0

Densitat (habtges/ha) 0

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges
(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

11c Activitat Terciària-Comercial: compartida 16.852 50,09 0,7 11.796
Total zones 16.852 50,09 0,7 11.796

E Equipaments públics 3.969 11,80

V Espais lliures públics 7.338 21,81

X Viari 5.485 16,30

Total sistemes 16.792 49,91

TOTAL SECTOR 33.644 100,00 0,35 11.796

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per compensació bàsica

4. Objectius

Promoure l'aparició d'un sector productiu a l'entrada del nucli en continuïtat a les activitats d'aquest tipus veïnes

Cedir els espais lliures com a part del corredor verd transversal que ha d'evitar la continuïtat urbana entre Can Pujal, La Cruïlla i el nucli urbà

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 229) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector
El sector haurà de cedir el 15% de l'aprofitament mig
La clau 11c, és indicativa. El pla parcial determinarà definitivament la clau que s'escaigui, que haurà de ser necessariament de caràcter terciari-comercial
Són vinculants la posició dels espais lliures i equipaments, si bé el PPU podrà ajustar els seus límits.
La vialitat interior del sector dependrà de la posició de la Rotonda prevista al sector Via Parc 2
El Pla Parcial definirà la situació urbanística dels habitatges unifamiliars existents a l'àmbit, dictant si s'escau, un règim transitori

Superfície    





PMU-1 Sector Centre - Can Guadanya Vell SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 71.807 Usos principals Residencial i comercial
Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,50 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 35.680 Sistema ordenació Alineació a vial
Sostre residencial (m²st) 30.328 85,0%

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 6.066 20,0%

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 3.033 10,0%

     Sostre màx. Habitatge lliure 21.229 70,0%

Sostre altres usos (m²st) 5.352 15,0%

Nombre d'habitatges 266

     Nombre habitatges protecció pública 87

     Nombre d'habitatges lliures 179

Densitat (habtges/ha) 37

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges
(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

4b Residencial oberta: modalitat 1 19.822 27,60 1,80 35.680
Total zones 19.822 27,60 1,80 35.680 134 266

E Equipaments públics 26.479 36,88

V Espais lliures públics 8.145 11,34

H Sistema Hidràulic i àrees inundables 1.103 1,54

X Viari 16.258 22,64

Total sistemes 51.985 72,40

TOTAL SECTOR 71.807 100,00 0,50 35.680 37 266

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per cooperació

4. Objectius

Definir un sector com a nou centre complexe de la població on s'hi desenvolupin activitats residencials, comercials i terciàries.
Reformular el corresponent projecte de reparcel.lació per tal d'adaptar el vigent a les condicions existents.

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 220) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector
Les edificacions seran de PB+2 i PB+4 com a màxim
El Pla de millora urbana serà el que establirà les mesures correctores corresponents per tal de modificar les límits d'inundabilitat i que s'adapti
a les zones proposades sense afectar l'edificació.
El sector haurà de cedir el 10% de l'aprofitament mig
Són vinculants la posició dels espais lliures a l'entorn del torrent de Can Bosc i dels sòls d'equipaments confrontats a l'Avinguda Països Catalans.
Són vinculants els traçats viaris en continuïtat amb la vialitat existent.

El domini públic hidràulic no computa als efectes de repartiment de càrregues i beneficis.
El sector compta amb projecte de reparcel.lació aprovat definitivament. No obstant la realitat existent arrel de la construcció de l'institut no es corresp
projecte de reparcel.lació aprovat definitivament, per la qual cosa s'haurà de tornar a redactar, així com el corresponent projecte d'urbanització.
El desenvolupament del sector tindrà en compte les mesures d'inundabilitat establertes als documents "Estudi d'inundabilitat d'un solar destinat a la co
d'un institut d'educació secundària" i "Projecte bàsic per l'aconduïment, cobertura i protecció de les marges del torrent d'en Bosc" de febrer de 1998 i ju
2000 respectivament
Com a mesures correctores es recomana que el projecte incorpori la construcció d'una mota d'1 metre al parc del riu, que estableixi una cota de la pla
redueixi el risc d'inundabilitat dels habitatges, així com evitar la construcció d'aparcaments o plantes soterrani en zones inundables.
Les alineacions a vial obligatòries seran les establertes als plànols d'ordenació.
Les masies de Can Guadanya vell estan regides per les determinacions del Catàleg de béns patrimonials pel que fa a la protecció dels seus valors
Les claus de les zones són indicatives i assenyalen les voluntats que persegueix el sector i que el PMU  haurà de determinar amb major precisió. El PMU 
determinarà la ordenació final seguint aquests paràmetres indicatius i els vinculants fixats en aquesta fitxa, les NNUU i els plànols d'ordenació.

Superfície    





PMU-2 Sector Centre - Can Francí SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 39.966 Usos principals Residencial i comercial
Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,80 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 32.129 Sistema ordenació Alineació a vial

Sostre residencial (m²st) 27.310 85,0%

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 6.145 22,5%

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 3.687 13,5%
     Sostre Habitatge lliure 17.478 64,0%

Sostre altres usos (m²st) 4.819 15,0%

Nombre d'habitatges 244

     Nombre habitatges protecció pública 94

     Nombre d'habitatges lliures 150

Densitat (habtges/ha) 61

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges
(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

4a Residencial oberta: modalitat 1 17.367 43,45 1,85 32.129
Total zones 17.367 43,45 1,85 32.129 140 244

E Equipaments públics 3.175 7,94

V Espais lliures públics 5.165 12,92

H Sistema Hidràulic i àrees inundables 1.155 2,89

Xa Viari aparcaments 613 1,53

X Viari 12.491 31,25

Total sistemes 22.599 56,55

TOTAL SECTOR 39.966 100,00 0,80 32.129 61 244

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per cooperació

4. Objectius

Definir un sector com a nou centre complexe de la població on s'hi desenvolupin activitats residencials, comercials i terciàries.

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 220) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector
Aniran a càrrec del sector com a càrregues externes la passera de vianants per sobre del Tenes cap al Parc del Tenes.
El Pla de millora urbana serà el que establirà les mesures correctores corresponents per tal de modificar les límits d'inundabilitat i que s'adapti
a les zones proposades sense afectar l'edificació.
El sector haurà de cedir el 10% de l'aprofitament mig
Són vinculants la posició dels espais lliures i els equipaments a l'entorn del torrent de Can Bosc.
Són vinculants els traçats viaris en continuïtat amb la vialitat existent.
El domini públic hidràulic no computa als efectes de repartiment de càrregues i beneficis.
El PMU valorarà si es manté l'espai lliure existent a la cruïla entre el c/Anselm Clavé i la carretera de Granollers.
L'edificació junt a l'equipaments se solucionarà en mitgera amb l'existent i amb la mateixa altura per tal d'evitar parets mitgeres vistes
La masia de can Francí estarà regida per les determinacions del catàleg de bens patrimonials

Superfície    





PMU-3 Mas Bo SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 9.071 Usos principals Residencial
Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,43 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 3.934 Sistema ordenació Aïllada
Sostre residencial (m²st) 3.934

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 0

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 0

     Sostre Habitatge lliure 3.934

Sostre altres usos (m²st) 0

Nombre d'habitatges 11

     Nombre habitatges protecció pública 0

     Nombre d'habitatges lliures 11

Densitat (habtges/ha) 12

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges
(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

3b Ciutat jardí: modalitat 2 6.053 66,73 0,65 3.934
Total zones 6.053 66,73 0,65 3.934 18 11

V Espais lliures públics 3.018 33,27

Total sistemes 3.018 33,27

TOTAL SECTOR 9.071 100,00 0,43 3.934 12 11

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per compensació bàsica

4. Objectius

Colmatar un buit urbà existent situant les edificacions en la part alta de l'àmbit, en contacte amb el carrer, i alliberant com a espai lliure els terrenys amb m
corresponents a un torrent.

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 220) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector
Les edificacions seran de PB+1 com a màxim
L'espai lliure podrà incorporar una connexió amb escales integrada amb el paisatge i que permeti la unió per vianants entre els carrers Roses i 
Port de la Selva.
En la reparcel.lació la valoració de la finca aportada situada a l'àmbit del torrent tindrà un coeficient corrector reductor en relació a 
l'aprofitament general de l'àmbit
El sector haurà de cedir el 10% de l'aprofitament mig
S'admeten les edificacions aparionades, en filera o les agrupacions d'habitatges, tal com estableixen les NNUU.
És vinculant la posició de l'espai lliure a l'entorn del torrent, encara que el PMU podrà acabar d'ajustar els seus límits.

Superfície    





PMU-4 Riera Seca SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 25.232 Usos principals Residencial
Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,25 Sector Discontinu
Sostre edificable (m²st) 6.329 Sistema ordenació Aïllada

Sostre residencial (m²st) 6.329

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 1.361 21,5%

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 759 12,0%
     Sostre Habitatge lliure 4.209 66,5%

Sostre altres usos (m²st) 0

Nombre d'habitatges 43

     Nombre habitatges protecció pública 20

     Nombre d'habitatges lliures 23

Densitat (habtges/ha) 17

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges
(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

3b Ciutat jardí: modalitat 2 2.736 15,69 0,65 1.778 25 7
4b Residencial oberta:modalitat 2 5.056 20,04 0,9 4.550 71 36

Total zones 7.792 30,88 0,81 6.329 55 43

V Espais lliures públics 17.440 69,12

Total sistemes 17.440 69,12

TOTAL SECTOR 25.232 100,00 0,25 6.329 17 43

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per compensació bàsica

4. Objectius

Acabar la urbanització del carrer del Roure delimitant les zones que permetin resituar tots els propietaris de les parcel.les del sector, incloent les situades a 
la Riera Seca.
Aconseguir la cessió dels espais lliures mantenint les pistes de petanca existents.

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 220) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector
Les edificacions seran de PB+1 com a màxim
En la reparcel.lació la valoració de les finques aportades situades a l'àmbit de la riera tindran un coeficient corrector reductor en relació a 
l'aprofitament general de l'àmbit
El sector haurà de cedir el 10% de l'aprofitament mig
És vinculant la posició de l'espai lliure a l'entorn del torrent, encara que el PMU podrà acabar d'ajustar els seus límits.
El domini públic hidràulic no computa als efectes de repartiment de càrregues i beneficis.

Superfície    





PMU-5 Can Salgot SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 35.427 Usos principals Residencial i comercial

Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,33 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 11.564 Sistema ordenació Alineació a vial i aïllada

Sostre residencial (m²st) 10.176 88,0%

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 2.428 23,9%

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 1.388 13,6%
     Sostre Habitatge lliure 6.360 62,5%

Sostre altres usos (m²st) 1.388 12,0%

Nombre d'habitatges 85

     Nombre habitatges protecció pública 36

     Nombre d'habitatges lliures 49

Densitat (habtges/ha) 24

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges

(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

4b Residencial oberta: modalitat 2 12.849 36,27 0,90 11.564

Total zones 12.849 36,27 0,90 11.564 66 85

E Equipaments públics 17.969 50,72

V Espais lliures públics 1.934 5,46

Xv Viari Vianants 2.675 7,55

Total sistemes 22.578 63,73

TOTAL SECTOR 35.427 100,00 0,33 11.564 24 85

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per cooperació

4. Objectius

Crear un nou centre de barri, amb complexitat d'usos comercials i d'habitatge, que complementi els equipaments i espais lliures de Palaudàries

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 220) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector

Les edificacions seran de PB+1 com a màxim

El sector haurà de cedir el 10% de l'aprofitament mig

Són vinculants les posicions dels equipaments, encara que el PMU podrà acabar d'ajustar els seus límits.

El sector haurà de preveure un pas per a vianants que faci possible la unió del parc de la riera seca, la part alta del barri i el parc del Torrent de 

Can Quaresma en continuïtat amb els carrrers Joan Salvat Papasseit i de les Tres Feixes

Per tal de resoldre la mobilitat generada pel sector anirà a càrrec del sector, com a càrrega externa, la urbanització de la rotonda situada a la 

carretera de Palaudàries i d'accés al conjunt d'equipaments

La masia de Can Salgot està regida per les determinacions del Catàleg de béns patrimonials pel que fa a la protecció dels valors arqueològics i arquitectònics

Superfície    





PMU-6 Pinsos del Tenes SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 10.797 Usos principals Residencial-comercial
Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,64 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 6.880 Sistema ordenació Alineació a vial i Aïllada

Sostre residencial (m²st) 6.055 88,0%

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 1.332 22,0%

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 787 13,0%
     Sostre Habitatge lliure 3.935 65,0%

Sostre altres usos (m²st) 826 12,0%

Nombre d'habitatges 51

     Nombre habitatges protecció pública 20

     Nombre d'habitatges lliures 31

Densitat (habtges/ha) 47

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges
(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

3b Ciutat Jardí: modalitat 2 731 6,77 0,65 475 2
4a Residencial oberta: modalitat 1 3.907 36,19 0,65 6.405 49

Total zones 4.638 42,96 1,48 6.880 109 51

E Equipaments públics 2.124 19,67

V Espais lliures públics 1.868 17,30

X Viari 2.167 20,07

Total sistemes 6.159 57,04

TOTAL SECTOR 10.797 100,00 0,64 6.880 47 51

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per compensació bàsica

4. Objectius

Transformar els usos cessats per residencials i relligar aquest PMU amb els sectors SUD3 i SUD4 per construir la façana final del nucli cap a Tenes
les planes agrícoles del Tenes. 
Donar continuïtat a la trama vial existent del nucli.

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 220) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector
El sector haurà de cedir el 10% de l'aprofitament mig
En el cas de desenvolupar-se abans que el SUD 4, el PMU haurà de garantir la urbanització de la vialitat externa que tanqui en anella les 
prolongacions cap a l'est carrers Menorca i Eivissa. Serà vinculant el traçat d'aquesta vialitat (Via Parc o Vial de Ronda)
Són vinculants les posicions dels espais lliures que han de conformar tant el passeig del Tenes al llarg de la Via Parc, i el vincle de l'Avinguda 
Països Catalans amb la de la futura Via Parc
És vinculant la posició de l'equipament en relació a l'Avinguda dels Països Catalans
És vinculant la continuïtat del carrer Eivissa
Les alçades de PB+3 o superiors es limitaran al front al nou vial de Ronda. 

Superfície    





PAU-1 Can Grau SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 27.984 Usos principals Resid., comercial, terciari

Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,46 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 12.750 Sistema ordenació Alineació a vial

Sostre residencial (m²st) 11.220 88,0%

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 2.805 25,0%

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 1.594 14,2%
     Sostre Habitatge lliure 6.821 60,8%

Sostre altres usos (m²st) 1.530 12,0%

Nombre d'habitatges 101

     Nombre habitatges protecció pública 42

     Nombre d'habitatges lliures 59

Densitat (habtges/ha) 36

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges

(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

4a Residencial oberta: modalitat 1 8.638 1,48 1,48 12.750

Total zones 8.638 30,87 1,48 12.750 117 101

E Equipaments públics 3.285 11,74

V Espais lliures públics 7.812 27,92

X Viari 8.249 29,48

Total sistemes 19.346 69,13

TOTAL SECTOR 27.984 100,00 0,46 12.750 36 101

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per compensació bàsica

4. Objectius

Construïr i urbanitzar part de la Via Parc com a variant de la carretera actual d'accés a Lliçà i alternativa a l'Eix del Tenes

Donar continuïtat a la trama de carrers

Cedir els sòls públics i espais lliures donant continuïtat al Parc del Tenes i als espais lliures del Passeig de la Via Parc

Conformar un front urbà com a façana cap a les planes agrícoles del Tenes i com a final del nucli urbà.

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 221) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector

El projecte d'urbanització serà el que establirà les mesures correctores corresponents per tal de modificar els límits d'inundabilitat i que s'adapti a 

les zones proposades sense afectar l'edificació.

Les NNUU determinen els paràmetres normatius i els indicatius.

El sector haurà de cedir el 10% de l'aprofitament mig

Les alçades de PB+3 o superiors es limitaran al front al nou vial de Ronda. La resta de fronts serà de PB+2 com a màxim tenint en compte l'entorn 

on s'insereix.

El desenvolupament del sector tindrà en compte les mesures d'inundabilitat establertes al document "Estudi de solucions per a la protecció front 

a avingudes de la zona de la Pineda UA VII" de Juliol de 2002

Tal com estableix aquest estudi amb la construcció d'una mota al parc del riu de 50 cm seria suficient per deixar les edificacions sense cap afectació

Com a mesures correctores alternatives el projecte podrà incorporar una cota de la planta baixa que redueixi el risc d'inundabilitat dels habitatges, 

així com evitar la  construcció d'aparcaments o plantes soterrani en zones inundables.

Superfície    





PAU-2 Les Oliveres SÒL URBÀ CONSOLIDAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 81.679 Usos principals Residencial
Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,35 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 28.230 Sistema ordenació Aïllada
Sostre residencial (m²st) 28.230

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 0

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 0

     Sostre Habitatge lliure 28.230

Sostre altres usos (m²st) 0

Nombre d'habitatges 71

     Nombre habitatges protecció pública 0

     Nombre d'habitatges lliures 71

Densitat (habtges/ha) 9

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges
(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

3b Ciutat jardí: modalitat 2 1.735 2,12 0,65 1.128
3c Ciutat jardí: modalitat 3 30.508 37,35 0,55 16.779
3d Ciutat jardí: modalitat 4 20.646 25,28 0,50 10.323

Total zones 52.889 64,75 0,53 28.230

V Espais lliures públics 5.168 6,33

T Serveis tècnics 2.298 2,81

X Viari 21.324 26,11

Total sistemes 28.790 35,25

TOTAL SECTOR 81.679 100,00 0,35 28.230 9 71

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per compensació bàsica

4. Objectius

Executar i finalitzar les obres d'urbanització pendents

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 221) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector
Aquest sector no comporta sostre residencial de nova implantació, raó per la qual no és d'aplicació  la reserva de sostre per
habitatges amb protecció, d'acord amb l'article 57, apartats 3 i 4 LU.
Pel desenvolupament del sector s'haurà de proposar el seu accés en connexió amb la vialitat del sector U de Granollers.

Superfície    





PAU-3 Can Franquesa SÒL URBÀ CONSOLIDAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 31.971 Usos principals Residencial
Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,36 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 11.540 Sistema ordenació Aïllada
Sostre residencial (m²st) 11.540

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 0

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 0

     Sostre Habitatge lliure 11.540

Sostre altres usos (m²st) 0

Nombre d'habitatges 20

     Nombre habitatges protecció pública 0

     Nombre d'habitatges lliures 20

Densitat (habtges/ha) 6

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges
(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

3c Ciutat jardí: modalitat 3 3.800 11,89 0,55 2.090
3d Ciutat jardí: modalitat 4 18.900 59,12 0,50 9.450

Total zones 22.700 71,00 0,55 11.540

V Espais lliures públics 3.900 12,20

X Viari 5.371 16,80

Total sistemes 9.271 29,00

TOTAL SECTOR 31.971 100,00 0,36 11.540 6 20

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per compensació bàsica

4. Objectius

Executar i finalitzar les obres d'urbanització pendents
Cessió dels sòls públics

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 221) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector
Aquest sector no comporta sostre residencial de nova implantació, raó per la qual no és d'aplicació  la reserva de sostre per
habitatges amb protecció, d'acord amb l'article 57, apartats 3 i 4 LU.
Pel desenvolupament del sector es proposa fer el seu accés de forma que es produexi de forma independent respecte la C-17, des de les Oliveres

Superfície    





PAU-4 Can Pujal SÒL URBÀ CONSOLIDAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 7.838 Usos principals Residencial

Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,44 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 3.420 Sistema ordenació Aïllada
Sostre residencial (m²st) 3.420

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 0

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 0

     Sostre Habitatge lliure 3.420

Sostre altres usos (m²st) 0

Nombre d'habitatges 20

     Nombre habitatges protecció pública 0

     Nombre d'habitatges lliures 20

Densitat (habtges/ha) 0

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges

(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

8 Ordenació especial 5.890 75,15

Total zones 5.890 75,15 0,58 3.420 34 20

X Viari 1.948 24,85

Total sistemes 1.948 24,85

TOTAL SECTOR 7.838 100,00 0,44 3.420 30 20

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per compensació bàsica

4. Objectius

Executar i finalitzar les obres d'urbanització pendents

Cessió dels vials

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 221) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector

Aquest sector no comporta sostre residencial de nova implantació, raó per la qual no és d'aplicació  la reserva de sostre per

habitatges amb protecció, d'acord amb l'article 57, apartats 3 i 4 LU.

Superfície    





PAU-5 Raval d'en Xicota SÒL URBÀ CONSOLIDAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 19.268 Usos principals Residencial
Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,40 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 7.643 Sistema ordenació Aïllada
Sostre residencial (m²st) 7.116

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 0

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 0

     Sostre Habitatge lliure 7.116

Sostre altres usos (m²st) 527

Nombre d'habitatges 23

     Nombre habitatges protecció pública 0

     Nombre d'habitatges lliures 23

Densitat (habtges/ha) 12

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges
(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

3a Ciutat jardí: modalitat 1 2.098 10,89 0,80 1.678
3c Ciutat jardí: modalitat 3 9.886 51,31 0,55 5.437
9b Equipament privat: altres usos 659 3,42 0,80 527

Total zones 12.643 65,62 0,60 7.643

V Espais lliures públics 371 1,93

X Viari 6.254 32,46

Total sistemes 6.625 34,38

TOTAL SECTOR 19.268 100,00 0,40 7.643 12 23

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per compensació bàsica

4. Objectius

Executar i finalitzar les obres d'urbanització pendents
Cessió dels sòls públics

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 221) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector
Aquest sector no comporta sostre residencial de nova implantació, raó per la qual no és d'aplicació  la reserva de sostre per
habitatges amb protecció, d'acord amb l'article 57, apartats 3 i 4 LU.

Superfície    





PAU-6 Can Marlès SÒL URBÀ CONSOLIDAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 10.034 Usos principals Residencial
Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,58 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 5.843 Sistema ordenació Aïllada
Sostre residencial (m²st) 5.843

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 0

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 0

     Sostre Habitatge lliure 5.843

Sostre altres usos (m²st) 0

Nombre d'habitatges 20

     Nombre habitatges protecció pública 0

     Nombre d'habitatges lliures 20

Densitat (habtges/ha) 20

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges
(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

3b Ciutat jardí: modalitat 2 3.875 38,62

6a Nucli urbà de Can Marlès 4.006 39,92

Total zones 7.881 78,54 0,74 5.843 25 20

X Viari 2.153 21,46

Total sistemes 2.153 21,46

TOTAL SECTOR 10.034 100,00 0,58 5.843 20 20

3. Sistema d'actuació

UA-CM1: Reparcel·lació, modalitat cooperació
UA-CM2: Reparcel·lació, modalitat compensació bàsica

4. Objectius

Executar i finalitzar les obres d'urbanització pendents
Cessió dels sòls públics

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 221) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector
El sector integra els paràmetres del PERI aprovat definitivament el 28 de juny de 2000 (DOGC 13/09/2000) (1999/656)
El sector manté la divisió i les condicions dels subsectors UA CM1 i UA CM2 de l'esmentat document
Aquest sector no comporta sostre residencial de nova implantació, raó per la qual no és d'aplicació  la reserva de sostre per habitatges amb
protecció, d'acord amb l'article 57, apartats 3 i 4 LU.
Les NNUU determinen els paràmetres normatius i els indicatius.
Es defineixen dos polígons d'actuació

UA-CM1 Nombre màxim d'habitatges: 15
Sostre edificable màxim: 4.791,50

UA-CM2 Nombre màxim d'habitatges: 5
Sostre edificable màxim: 1.051,80

El volum que en resulti de la construcció del sòl residencial ha de ser respectuós amb "Can Marlés", masia protegida.

Superfície    





PAU-7 Can Ribell SÒL URBÀ CONSOLIDAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 13.132 Usos principals Residencial

Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,30 Sector Continu

Sostre edificable (m²st) 3.885 Sistema ordenació Aïllada

Sostre residencial (m²st) 3.885

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 0

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 0

     Sostre Habitatge lliure 3.885

Sostre altres usos (m²st) 0

Nombre d'habitatges 18

     Nombre habitatges protecció pública 0

     Nombre d'habitatges lliures 18

Densitat (habtges/ha) 14

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges
(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

3a Ciutat jardí: modalitat 1 5.038 38,36

6b Nucli urbà de Can Ribell 2.839 21,62

Total zones 7.877 59,98 0,49 3.885 23 18

V Espais lliures públics 2.595 19,76

X Viari 2.660 20,26

Total sistemes 5.255 40,02

TOTAL SECTOR 13.132 100,00 0,30 3.885 14 18

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per compensació bàsica

Cessió dels sòls públics

4. Objectius

Executar i finalitzar les obres d'urbanització pendents

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 221) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector

El sector manté els paràmetres de la modificació de PGOU aprovada definitivament el 25.01.2007 (2005/20715)

Aquest sector no comporta sostre residencial de nova implantació, raó per la qual no és d'aplicació  la reserva de sostre per

habitatges amb protecció, d'acord amb l'article 57, apartats 3 i 4 LU.

Superfície    





PAU-8 Can Pedrals SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 46.911 Usos principals Industrial - Terciari
Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,22 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 10.528 Sistema ordenació Alineació a vial i aïllada
Sostre residencial (m²st) 0

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 0

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 0

     Sostre Habitatge lliure 0

Sostre altres usos (m²st) 10.528

Nombre d'habitatges 0

     Nombre habitatges protecció pública 0

     Nombre d'habitatges lliures 0

Densitat (habtges/ha) 0

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges
(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

11c Activitat terciària-comercial: compartida 30.081 64,48 0,35 10.528
Total zones 30.081 64,48 0,35 10.528 0 0

V Espais lliures públics 5.647 12,10

X Viari 10.926 23,42

Total sistemes 16.573 35,52

TOTAL SECTOR 46.654 100,00 0,22 10.528 0 0

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per compensació bàsica

4. Objectius

Execució d'un sector d'activitats recuperant les edificacions en l'actualitat abandonades.

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 221) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector

Superfície    

Aquest polígon d’actuació disposa de l’estudi de detall ED2/04 que determina la volumetria resultant i el corresponent projecte de reparcel•lació aprovat definitivament
Qualsevol canvi en la definició del traçat de les infraestructures d’abast general no suposarà disminució dels aprofitaments.
El sector s’haurà de fer càrrec de les obres d’urbanització.
S’ha de garantir la preservació dels terrenys no alterats per les edificacions existents i futures en pendents superiorsal 20%, del bosc catalogatcom a hàbitatsd’interès
comunitari, mantenint-los lliures d’edificació.
La urbanització del nus i vial d’accés al polígon industrial de can Montcau (SUD 8), no suposarà cap càrrega addicional pel sector.
El sostre no computable aprovatde 6.529,65 m2st, fa referència a les plantessemisoterranis que no computacom a edificabilitat, però serà susceptible d’aprofitament
als efectes d’obtenir les llicències d’activitats.
El sector haurà de cedir el 10% de l’aprofitament urbanístic.
S’admetrà la compartimentació de naus per diferents activitats, amb els paràmetres i condicions establertes en la subzona en concret.
S’admeten els usos de restauració, recreatius i d’espectacle.





PAU-9 Baronia de Montbui I SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 11.953 Usos principals Residencial

Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,39 Sector Discontinu
Sostre edificable (m²st) 4.666 Sistema ordenació Aïllada

Sostre residencial (m²st) 4.666

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 980 21,0%

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 560 12,0%
     Sostre Habitatge lliure 3.126 67,0%

Sostre altres usos (m²st) 0

Nombre d'habitatges 33

     Nombre habitatges protecció pública 15

     Nombre d'habitatges lliures 18

Densitat (habtges/ha) 28

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges

(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

4b Residencial oberta: modalitat 2 3.218 26,92 1,45 4.666 33

Total zones 3.218 26,92 1,45 4.666 103 33

V Espais lliures públics 7.466 62,46

X Viari 1.269 10,62

Total sistemes 8.735 73,08

TOTAL SECTOR 11.953 100,00 0,39 4.666 28 33

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per cooperació

4. Objectius

Obrir el carrer Baronia de Montbui per tal de donar-li continuïtat fins al casc antic alhora que es regularitza el traçat del carrer de Francesc Macià.

Concentrar l'edificació a la banda baixa del nucli urbà alliberant com a espai lliure la part alta del sector.

Cessió dels sòls públics

Executar les obres d'urbanització

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 221) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector

Es defineixen les següents condicions específiques per aquest sector:

Les edificacions seran de PB+2 com a màxim

La parcel.la mínima serà de 650 m2

La ocupació màxima serà del 60% de la parcel.la

El sector haurà de cedir el 10% de l'aprofitament mig

Superfície    





PAU-10 Baronia de Montbui II SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 4.117 Usos principals Residencial

Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,42 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 1.715 Sistema ordenació Aïllada
Sostre residencial (m²st) 1.715

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 0

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 0

     Sostre Habitatge lliure 1.715

Sostre altres usos (m²st) 0

Nombre d'habitatges 6

     Nombre habitatges protecció pública 0

     Nombre d'habitatges lliures 6

Densitat (habtges/ha) 15

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges

(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

3c Ciutat jardí: modalitat 3 3.119 75,76 0,55 1.715 20 6

Total zones 3.119 75,76 0,55 1.715 20 6

X Viari 998 24,24

Total sistemes 998 24,24

TOTAL SECTOR 4.117 100,00 0,42 1.715 15 6

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per cooperació

4. Objectius

Completar la obertura del carrer Baronia de Montbui

Cessió dels sòls públics

Executar les obres d'urbanització

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 221) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector

Les edificacions seran de PB+1 com a màxim

S'admet un màxim de dos habitatges aparellats per parcel.la

El sector haurà de cedir el 10% de l'aprofitament mig

Superfície    





PAU-11 Barri de Can Bosc SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 20.963 Usos principals Residencial

Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,36 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 7.569 Sistema ordenació Aïllada i Volumetria específica

Sostre residencial (m²st) 7.569

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 1.590 21,0%

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 908 12,0%
     Sostre Habitatge lliure 5.071 67,0%

Sostre altres usos (m²st) 0

Nombre d'habitatges 62

     Nombre habitatges protecció pública 24

     Nombre d'habitatges lliures 38

Densitat (habtges/ha) 30

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges

(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

5e 5 Anterior ordenació volumètrica 12.866 61,37 0,59 7.569 48 62

Total zones 12.866 61,37 0,59 7.569 48 62

V Espais lliures públics 2.494 11,90

E Equipaments públics 1.125 5,37

Xv Viari Vianants 150 0,72

X Viari 4.328 20,65

Total sistemes 8.097 38,63

TOTAL SECTOR 20.963 100,00 0,36 7.569 30 62

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per compensació bàsica

4. Objectius

Obrir un nou carrer que doni una alternativa d'accés i servei al nucli antic i als terrenys que limiten amb el torrent de Can Bosc.

Cessió dels sòls públics

Executar les obres d'urbanització

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 221) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector

Les edificacions seran de PB+2 com a màxim

El sector haurà de cedir el 10% de l'aprofitament mig

Superfície    

Degut a la seva situació, similar al sector PAU 12, el projecte d'urbanització del sector haurà d'incorporar les mesures de protecció enfront la inundabilitat del 
Torrent d'en Bosc. El desenvolupament del sector requerirà de l'estudi d'inundabilitat previ, per tal de reafirmar les conclusions que s'extreuen del document 
"Projecte bàsic per l'aconduïment, cobertura i protecció dels marges del torrent d'en Bosc" de juny de 2000. 

Com a mesures correctores es recomana que el projecte incorpori una cota de la planta baixa que redueixi el risc d'inundabilitat dels habitatges, aquesta cota 
caldrà que sigui superior a la cota +146, d'acord amb l'avinguda prevista de 500 anys en l'estudi anomenat. També caldrà evitar la construcció d'aparcaments o 
plantes soterrani en zones inundables.





PAU-12 La Sagrera SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 23.624 Usos principals Residencial

Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,39 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 9.171 Sistema ordenació Alineació a vial

Sostre residencial (m²st) 9.171

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 1.926 21,0%

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 1.101 12,0%
     Sostre Habitatge lliure 6.145 67,0%

Sostre altres usos (m²st) 0

Nombre d'habitatges 92

     Nombre habitatges protecció pública 36

     Nombre d'habitatges lliures 56

Densitat (habtges/ha) 39

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges

(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

1a Casc antic: modalitat 1 6.114 25,88 1,5 9.171 150 92

Total zones 6.114 25,88 1,50 9.171 150 92

E Equipaments públics 641 2,71

V Espais lliures públics 6.993 29,60

H Sistema Hidràulic i àrees inundables 3.091 13,08

X Viari 6.785 28,72

Total sistemes 14.419 61,04

TOTAL SECTOR 23.624 86,92 0,39 9.171 39 92

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per compensació bàsica

4. Objectius

Obrir un nou carrer que organitzi l'anella de retorn del barri de la Sagrera resolent l'acabament d'aquest sector de la vila. 

Consolidar el sector amb un teixit i una densitat similars a les del casc antic.

Cessió dels sòls públics

Executar les obres d'urbanització

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 221) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector

Anirà a càrrec del sector l'ampliació del pont sobre el torrent de Can Bosch.

El sector haurà de cedir el 10% de l'aprofitament mig

El domini públic hidràulic no computa als efectes de repartiment de càrregues i beneficis.

El desenvolupament del sector tindrà en compte les mesures d'inundabilitat establertes al document "Projecte bàsic per l'aconduïment, cobertura i protecció de 

marges del torrent d'en Bosc" de juny de 2000

El projecte d'urbanització del sector incorporarà les mesures de protecció enfront d'inundabilitat en el cas que siguin necessàries.

Com a mesures correctores es recomana que el projecte incorpori una cota de la planta baixa que redueixi el risc d'inundabilitat dels habitatges, així com evitar l

construcció d'aparcaments o plantes soterrani en zones inundables.

Superfície    





PAU-13 Anselm Clavé I SÒL URBÀ CONSOLIDAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 1.030 Usos principals Residencial

Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,92 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 943 Sistema ordenació Aïllada
Sostre residencial (m²st) 943

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 0

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 0

     Sostre Habitatge lliure 943

Sostre altres usos (m²st) 0

Nombre d'habitatges 10

     Nombre habitatges protecció pública 0

     Nombre d'habitatges lliures 10

Densitat (habtges/ha) 97

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges

(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

1b Casc antic: modalitat 2 943 91,55 1,00 943 106 10

Total zones 943 91,55 1,00 943 106 10

X Viari 87 8,45

Total sistemes 87 8,45

TOTAL SECTOR 1.030 100,00 0,92 943 97 10

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per compensació bàsica

4. Objectius

Possibilitar la reordenació parcel.lària i de l'edificació per tal de potenciar la condició residencial del sector. L'actuació ha de permetre l'execució d'una nova

 vorera al carrer Anselm Clavè. 

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 221) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector

Superfície    





PAU-14 Anselm Clavé II SÒL URBÀ CONSOLIDAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 2.580 Usos principals Residencial

Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,83 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 2.151 Sistema ordenació Aïllada
Sostre residencial (m²st) 2.151

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 0

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 0

     Sostre Habitatge lliure 2.151

Sostre altres usos (m²st) 0

Nombre d'habitatges 22

     Nombre habitatges protecció pública 0

     Nombre d'habitatges lliures 22

Densitat (habtges/ha) 85

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges

(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

1b Casc antic: modalitat 2 2.151 83,37 1,00 2.151 102 22

Total zones 2.151 83,37 1,00 2.151 102 22

Xv Viari Vianants 159 6,16

X Viari 270 10,47

Total sistemes 429 16,63

TOTAL SECTOR 2.580 100,00 0,83 2.151 85 22

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per compensació bàsica

4. Objectius

L'actuació ha de permetre l'execució d'una nova vorera al carrer Anselm Clavé, i la comunicació de vianants entre aquesta i el carrer del rec del sots aigües

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 221) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector

Superfície    





PAU-15 Anselm Clavé III SÒL URBÀ CONSOLIDAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 1.058 Usos principals Residencial

Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,86 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 905 Sistema ordenació Aïllada
Sostre residencial (m²st) 905

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 0

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 0

     Sostre Habitatge lliure 905

Sostre altres usos (m²st) 0

Nombre d'habitatges 9

     Nombre habitatges protecció pública 0

     Nombre d'habitatges lliures 9

Densitat (habtges/ha) 69

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges

(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

1b Casc antic: modalitat 2 905 85,54 1,00 905 100 9

Total zones 905 85,54 1,00 905 100 9

X Viari 153 14,46

Total sistemes 153 14,46

TOTAL SECTOR 1.058 100,00 0,86 905 69 9

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per compensació bàsica

4. Objectius

Possibilitar la reordenació parcel.lària i de l'edificació per tal de potenciar la condició residencial del sector. L'actuació ha de permetre l'execució d'una 

nova vorera al carrer Anselm Clavè. 

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 221) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector

Superfície    





PAU-16 Josep Maria Segarra SÒL URBÀ CONSOLIDAT

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 2.238 Usos principals Residencial

Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,65 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 1.455 Sistema ordenació Aïllada
Sostre residencial (m²st) 1.455

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 0

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 0

     Sostre Habitatge lliure 1.455

Sostre altres usos (m²st) 0

Nombre d'habitatges 4

     Nombre habitatges protecció pública 0

     Nombre d'habitatges lliures 4

Densitat (habtges/ha) 18

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges

(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

3b Ciutat jardí: modalitat 2 2.238 100,00 0,65 1.455 18 4

Total zones 2.238 100,00 0,65 1.455 18 4

TOTAL SECTOR 2.238 100,00 0,65 1.455 18 4

3. Sistema d'actuació

Reparcel.lació per compensació bàsica

4. Objectius

Realitzar el corresponent projecte de reparcel.lació per tal d'adaptar la parcel.lació a les edificacions existents

5. Altres condicions

Les normes urbanístiques (art. 221) estableixen quins són els paràmetres vinculants a efectes del desenvolupament del sector

En relació a la posició de les edificacions, s'admeten 5 metres de distància a vial i 2 metres a la resta de límits

Superfície    





PEU-1 Les Vinyes de Can Cabot SÒL NO URBANITZABLE

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 0,00 Usos principals Residencial
Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,00 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 0,00 Sistema ordenació Aïllada
Sostre residencial (m²st) 0,00

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 0,00

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 0,00

     Sostre Habitatge lliure 0,00

Sostre màx. altres usos (m²st) 0,00

Nombre d'habitatges 0

     Nombre habitatges protecció pública 0

     Nombre d'habitatges lliures 0
Densitat (habtges/ha) 0

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges

(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

22a Protecció especial agrícola i paisatgística 160.863,00 85,22 0,00 0 0

22b Protecció especial forestal i natural 25.297,00 13,40 0,00 0 0

Xr Xarxa principal de camins rurals 2.591,00 1,37

Total zones 160.863,00 85,22 0,00 0 0

TOTAL SECTOR 188.751,00 0,00 0,00 0 0

3. Sistema d'actuació

5. Altres condicions

Superfície    



PEU-2 Can Ballestà SÒL NO URBANITZABLE

1. Dades sectorials

Superfície  (m²s) 0,00 Usos principals Residencial
Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,00 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 0,00 Sistema ordenació Aïllada
Sostre residencial (m²st) 0,00

     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 0,00

     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 0,00

     Sostre Habitatge lliure 0,00

Sostre màx. altres usos (m²st) 0,00

Nombre d'habitatges 0

     Nombre habitatges protecció pública 0

     Nombre d'habitatges lliures 0
Densitat (habtges/ha) 0

2. Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Habitatges

(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges)

22a Protecció especial agrícola i paisatgística 84.650,00 97,60 0,00 0 0

Xr Xarxa principal de camins rurals 2.080,00 2,40

Total zones 84.650,00 97,60 0,00 0 0

TOTAL SECTOR 86.730,00 0,00 0,00 0 0

3. Sistema d'actuació

5. Altres condicions

Es compliran les condicions del Pla Especial del veïnat rural de Can Ballesta i la seva modificació, amb data d'aprovació, 17 Juliol del 2002.

Les NNUU determinen els paràmetres normatius i els indicatius.

Superfície    




