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Disposicions

EDICTE

de 3 de febrer de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central referents al municipi de Sant Julià de Vilatorta.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en les sessions 
de 19 de maig i de 23 de novembre de 2010, va adoptar, entre altres, els acords 
següents:

Exp.: 2010/040092/N
Pla d’ordenació urbanística municipal, al terme municipal de Sant Julià de 
Vilatorta

Acord de 23 de novembre de 2010

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi 
exposen, aquesta Comissió acorda:

—1 Donar conformitat al text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal, 
de Sant Julià de Vilatorta, promogut i tramès per l’Ajuntament en compliment de 
l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central de data 19 de maig de 2010.

—2 Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva de data 19 de maig de 2010 i les 
normes urbanístiques corresponents al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.

Acord de 19 de maig de 2010

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi 
exposen, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal, de Sant 
Julià de Vilatorta, promogut i tramès per l’Ajuntament i supeditar-ne la publicació 
al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per triplicat, 
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i deguda-
ment diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

1.1 Informes
Cal incorporar les prescripcions dels informes de la Direcció General de Car-

reteres, Programa de Planificació Territorial i Direcció General de Transport 
Terrestre, emesos en data 10 de maig de 2010, 13 de maig de 2010 i 12 de maig de 
2010, respectivament.

1.2 Regulació de Sistemes
1.2.1 Cal, pel que fa a la justificació del compliment de l’estàndard d’espais lliures 

de l’article 58.1.f del Text refós de la Llei d’urbanisme en la memòria del document, 
incloure dins d’aquest còmput el sostre residencial i les superfícies d’espais lliures 
dels polígons d’actuació urbanística proposats.

1.2.2 Cal qualificar de sistema viari la totalitat de la reserva viària de l’avinguda 
de Vic en el tram comprès entre la carretera BV-5201 i el carrer de Miquel Pallàs, 
afectant d’aquesta manera les finques qualificades amb la clau J6 i F, situades a 
ambdós costats d’aquest vial. Així mateix, cal que el document justifiqui la gestió 
urbanística per a l’obtenció de la part d’afectació viària no inclosa en el sector PMU-1, 
com també es garanteixi l’execució unitària de la urbanització d’aquesta vialitat.

1.2.3 Cal, pel que fa a l’illa on s’ubiquen les antigues escoles, qualificar l’àmbit 
nord on hi ha les instal·lacions esportives amb la clau EQe d’equipaments espor-
tius, i l’àmbit sud on hi ha l’antiga edificació amb la doble clau EQs/HD, per tal 
d’admetre un centre sanitari-assistencial i habitatges dotacionals, d’acord amb la 
modificació puntual del Pla general d’ordenació a l’àmbit de les antigues escoles, 
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aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central en la sessió de 10 de novembre de 2009.

1.2.4 Cal qualificar de sistema viari, en comptes d’equipament públic, l’àrea 
d’aparcament existent situada a l’àmbit del Perer entre el carrer del Montseny i la 
carretera BV-5201, tenint en compte que és la seva destinació actual.

1.2.5 Cal establir en les fitxes urbanístiques dels sectors que puguin incloure 
terrenys destinats a espais lliures i equipaments amb pendents superiors al 20%, 
que aquests no podran computar als efectes del compliment dels estàndards legals 
mínims d’espais lliures i equipaments comunitaris, d’acord amb l’article 7.1.b del 
Reglament de la Llei d’urbanisme.

1.3 Reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública
1.3.1 Cal, pel que fa al 30% del sostre residencial reservat pel POUM per a la 

construcció d’habitatges de protecció pública, que el document destini un 20% a 
habitatges de protecció oficial de règim general i de règim especial, i un 10% a 
habitatges de protecció oficial de règim concertat, tot especificant en cada polígon 
d’actuació urbanística o sector de planejament que així ho prevegi la reserva de 
sostre en cada cas.

1.3.2 Cal, pel que fa als polígons d’actuació urbanística que preveuen la reserva 
de sostre per a habitatges de protecció pública, qualificar els terrenys amb la clau 
HPP prevista pel POUM amb aquesta finalitat, així com preveure en cadascuna de 
les fitxes d’aquests polígons els terminis obligatoris per a l’inici i per a l’acabament 
de la construcció d’aquests habitatges, d’acord amb l’article 57 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme.

1.4 Sòl urbà
1.4.1 Cal replantejar l’ordenació del PAU-3 Carrer de Calldetenes, tot qualificant 

els terrenys amb la clau J2 d’edificacions aïllades en comptes de la clau K de blocs 
residencials aïllats, per tal de donar continuïtat a la tipologia i a la implantació de 
les edificacions de l’entorn, tot ajustant l’índex d’edificabilitat brut d’aquest polígon 
als paràmetres permesos en aquesta clau i disminuint l’índex de densitat brut, el 
qual no podrà superar els 42 hab/ha, assimilant-ne així els aprofitaments previstos 
en el PAU-2, el qual preveu una intervenció amb objectius similars.

1.4.2 Cal classificar de sòl urbanitzable delimitat els terrenys actualment clas-
sificats de sòl urbà situats al sud del nucli i que provenen del Pla parcial el Perer 
II, tenint en compte que es tracta d’un sector amb planejament derivat aprovat 
definitivament però que encara no s’ha executat la seva urbanització.

1.4.3 Cal delimitar un polígon d’actuació urbanística a l’illa situada entre el carrer 
de la Font del Cargol, carrer del Cendre, l’avinguda de Sant Jordi i l’avinguda de 
Montserrat que incorpori únicament la zona verda situada al nord i que confronta 
amb l’avinguda Montserrat, la finca on s’ubica el Mas Solà i la parcel·la qualificada 
actualment amb la clau J4 que fa front a l’avinguda Sant Jordi, la qual caldrà quali-
ficar amb la clau J3, d’acord amb les característiques de l’edificació del seu costat. 
Aquest polígon tindrà com a objecte la cessió de la zona verda abans esmentada, i 
haurà de fixar l’edificabilitat i densitat màximes permeses en aquest àmbit, d’acord 
amb els sostre i nombre màxim d’habitatges permesos en cada clau.

1.4.4 Cal que els terrenys situats a l’antic Pla parcial el Puig, entre la carretera 
de Vilalleons i el carrer del Puig, i que actualment es preveuen qualificar amb la 
clau G1, estiguin qualificats com a sòl privat lliure d’edificació, atès que va ser 
una prescripció establerta en l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 
14 d’octubre de 1987 d’aprovació definitiva d’aquest Pla parcial. Així mateix, cal 
qualificar d’espais lliures les dues finques que es proposen qualificar amb la clau 
G1 al final del carrer del Puig, tenint en compte que aquestes parcel·les s’implan-
ten sobre terrenys amb pendents superiors al 20% i que no estaven previstes en el 
planejament vigent.

1.4.5 Cal que els sòls qualificats amb la clau J7, i situats entre el Parc de les Set 
Fonts i el polígon d’actuació urbanística PAU-5 esdevinguin terrenys no edifica-
bles, tenint en compte que bona part d’aquests terrenys tenen pendents superiors 
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al 20% i que d’acord amb el planejament vigent, aquests estaven afectats pel sòl 
públic destinat a vialitat.

1.4.6 Cal que la finca situada al nord del nucli en l’encreuament del carrer Girona 
i l’avinguda del Puig, sigui destinada a verd privat de la Casa Nova tot excloent la 
possibilitat de poder admetre qualsevol edificació, tenint en compte les caracterís-
tiques naturals d’aquests terrenys i la seva destinació com a espais lliures d’acord 
amb el planejament vigent.

1.4.7 Cal garantir que l’accés a la torre de l’Albareda sigui des de la via pública 
i no des dels espais lliures.

1.5 Sòl urbanitzable
1.5.1 Cal, pel que fa als sectors residencials de sòl urbanitzable delimitat SUD-1 

Camí de la Tramuntana, SUD-2 Carrer de la Mercè 1 i SUD-3 Carrer de la Mercè 
2, reduir els seus índexs d’edificabilitat i densitat bruts, de manera que no superin 
en cap cas els 0,38 m²st/m²sòl ni els 35 hab/ha, tenint en compte la seva implantació 
en el territori, situats en el límit del sòl urbà en terrenys molt propers a l’àrea de 
parc on cal evitar els creixements densificats.

1.5.2 Cal, pel que fa al SUD-1 Camí de la Tramuntana:
1.5.2.1 Reduir el subàmbit 1 situat al nord del nucli tot excloent del sector els 

terrenys que configuren el corredor al llarg del torrent, els quals estaran classificats 
com a sòl no urbanitzable de protecció de ribera. Així mateix, cal garantir dins 
d’aquest subàmbit les cessions mínimes d’espais lliures i d’equipaments establertes 
en l’article 65 del Text refós de la Llei d’urbanisme, i establir normativament en la 
fitxa urbanística d’aquest sector que per a la seva millor integració paisatgística, 
part dels espais lliures hauran d’estar en contacte amb el parc i amb el corredor on 
discorre el torrent.

1.5.2.2 Reduir el subàmbit 2 situat al sud del nucli de manera que el nou límit 
sigui la prolongació de la línia del sòl urbà situada a la seva banda oest i que separa 
l’àrea de parc amb els espais lliures a l’entorn del castell de Bellpuig. En qualsevol 
cas, els espais lliures inclosos en aquest subsector situats entre la riera de Sant Julià 
i el límit del sòl urbà del castell, els quals presenten pendents superiors al 20%, no 
podran generar aprofitament urbanístic.

1.5.2.3 Establir per a totes les edificacions que prevegi el Pla parcial que el des-
envolupi, una alçada màxima de PB+2PP en comptes de PB+3PP.

1.5.3 Cal, pel que fa als sectors SUD-2 i SUD-3, preveure el seu desenvolupament 
en un únic sector que estarà format per dos àmbits discontinus, el límit del qual 
arribarà fins al talús existent a la banda de llevant, tot excloent els terrenys que 
actualment es preveu destinar a espais lliures, els quals hauran d’estar classificats 
com a sòl no urbanitzable de protecció de ribera. Així mateix, cal establir normati-
vament en la fitxa urbanística d’aquest sector que caldrà preveure la major part dels 
espais lliures en el subàmbit situat per sota del carrer de la Mercè, amb l’objecte de 
preservar al màxim l’entorn natural existent i protegir l’àrea de parc, com també 
una franja al llarg del corredor on passa el torrent, tot acumulant l’aprofitament a 
la banda de ponent del sector, donant continuïtat a la trama urbana.

1.5.4 Cal preveure normativament en la fitxa urbanística del SUD-4 Pla de la 
Quintana la reserva d’una franja d’espais lliures de protecció paisatgística al llarg 
del límit sud d’aquest sector que permeti l’esponjament del sòl industrial amb el 
sòl no urbanitzable.

1.6 Sòl no urbanitzable
Cal, pel que fa al Pla especial Vora-Bosc, suprimir qualsevol determinació que 

pugui fer referència al sistema i desenvolupament de la seva gestió, atès que es tracta 
d’una actuació en sòl no urbanitzable, com també excloure qualsevol possibilitat 
d’ampliació dels habitatges existents, atès que aquestes edificacions no formen 
part del catàleg de masies i cases rurals que determina l’article 50 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme. En qualsevol cas, cal que la regulació d’aquest Pla especial 
es limiti a fixar l’objectiu, que serà la millora i l’adequació d’aquesta implantació 
preexistent, de manera que el règim aplicable dels habitatges serà el que estableix 
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la disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d’urbanisme, tot excloent 
la resta de determinacions quant a les actuacions envers les infraestructures i les 
edificacions, les quals seran objecte del Pla especial que ho desenvolupi.

1.7 Catàleg de masies
1.7.1 Cal excloure del catàleg la fitxa número 26 el Pi, atès que es tracta d’una 

masia situada en el sòl urbanitzable delimitat, i no en el sòl no urbanitzable. En 
qualsevol cas, la seva regulació serà la que estableix l’article 119.1 del Reglament 
de la Llei d’urbanisme per als edificis que estan fora d’ordenació.

1.7.2 Cal que les cabanes de les masies i cases rurals corresponents a les fitxes 
número 3 el Puig, 6 el Casal, 8 el Mesquí, 9 Mas Joan, 17 la Boixeda, 19 la Riereta, 
i 25 la Quintana, siguin tractades clarament com a edificacions auxiliars de l’edi-
ficació principal, tot excloent aquelles determinacions que donen peu a interpretar 
que es tracta d’una masia o casa rural independent, com per exemple, la justificació 
de les raons que aconsellen la seva preservació, o la distinció entre edificacions 
principals i annexes, entre altres. Així mateix, cal excloure d’aquestes cabanes que 
així ho prevegin la possibilitat d’admetre l’ús d’habitatge, atès que aquest només es 
pot admetre en l’edificació principal.

1.7.3 Cal, pel que fa a la fitxa número 8 el Mesquí, on es preveu la possibilitat 
d’ampliar el volum original a fi de permetre els usos d’hostaleria, restauració i 
escola de taller de cuina, passant de 1.050 m²st actuals a 1.300 m²st aprofitant les 
edificacions annexes, especificar que en cap cas l’ampliació no suposarà la cons-
trucció de nous volums. A més, cal excloure la possibilitat d’admetre un habitatge 
separat de l’activitat, de manera que l’ús d’habitatge s’admetrà tan sols dins l’edi-
ficació principal.

1.7.4 Cal, en aquelles fitxes on es permet la divisió horitzontal, permetre conse-
qüentment l’ús d’habitatge plurifamiliar. Així mateix, cal que en les fitxes número 
1 Puigsec i 5 Cànoves, s’admeti la divisió horitzontal, amb un màxim de dos ha-
bitatges, tenint en compte que són els habitatges existents actualment en aquestes 
dues masies.

1.7.5 Cal, pel que fa als usos admesos establerts en la memòria del catàleg, establir 
que l’ús hoteler sigui només admissible si la masia o casa rural disposa d’un sostre 
aproximat de 1.000 m², i no de 800 m².

1.7.6 Cal completar la descripció en les fitxes del catàleg amb un croquis de la 
planta del conjunt on es concreti clarament quina és l’edificació principal diferen-
ciada de les edificacions annexes o auxiliars.

1.8 Normativa
Cal incorporar totes les consideracions normatives i de documentació de l’informe 

annex que s’adjunta en el sentit que es proposa.

—2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urba-
nístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament 
de textos, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme i 
de l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments 
tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les 
figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya com-
petents per a la seva aprovació definitiva.

—3 Manifestar que el document de Sant Julià de Vilatorta ha estat sotmès al tràmit 
ambiental preceptiu previst a l’article 115 del Reglament de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, la qual cosa ha estat considerada, prèvia 
la seva resolució definitiva.

—4 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.

Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter 
general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de 
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la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 107.3 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici 
que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, 
i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de 
formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes se-
güent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà 
d’aquell en què es rep la comunicació de l’acord exprés o d’aquell en què s’entén 
rebutjat presumptament.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
a l’arxiu de planejament de la Direcció General d’Urbanisme del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona, de 
9.30 h a 13.30 h.

Barcelona, 3 de febrer de 2011

TERESA MENDOZA I CARRANCÀ

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de la Catalunya Central
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NORMATIVA URBANÍSTICA 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, DE SANT JULIÀ DE 
VILATORTA 

Títol I    DISPOSICIONS GENERALS 

CAPÍTOL  I. DEFINICIÓ, CONTINGUT I VIGÈNCIA 

Article   1.   Àmbit territorial i objecte del POUM. Marc legal

1. Àmbit territorial i objecte

Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) constitueix l’instrument d’ordenació 
integral del territori del municipi de Sant Julià de Vilatorta, d’acord amb el que disposa la 
legislació urbanística vigent. 

El POUM, per tant, té preferència d’aplicació sobre qualsevol altra disposició municipal que 
reguli l’ús i l’ordenació del territori. En aquest sentit, cal esmentar que tindran caràcter normatiu 
tant aquestes normes escrites com els plànols d’ordenació. 

Aquest POUM només s’haurà de supeditar al planejament de rang superior que preveu l’article 
55 del Text refós de la Llei d’urbanisme que, a hores d’ara, encara no ha estat formulat, com 
pot ser el Pla territorial o el Pla director. 

En tot el que no s’hagi previst en el POUM, s’aplicarà el Text refós de la Llei d’urbanisme, en 
els aspectes de regulació del planejament sectorial i de l’ordenació del territori. 

Aquest Pla urbanístic quedarà especialment obligat (en el programa d’infraestructures i 
programes de polítiques supramunicipals de sòl i habitatge) al que disposin els plans territorials. 

També contemplarà, pel que fa al sòl no urbanitzable, totes les previsions contingudes en el 
PEIN Guilleries-Savassona, i al PEPMEN, que afecta part del terme municipal. Així mateix, 
l’articulat referent a aquest tipus de sòl, utilitzarà la mateixa terminologia que estableixen els 
plans especials. 

2. Marc legal

Aquest POUM està redactat d’acord amb: 

‚ La Llei 8/2007, del 28 de maig, sobre règim del sòl. 

‚ El Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. (TRLUC) 

‚ El Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de Juliol (RLU). 

‚ Decret 1/2007 de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística 

‚ La legislació sectorial comunitària, estatal, autonòmica i local vigents. 

Qualsevol referència en el POUM a la legislació urbanística vigent s’ha d’entendre referida als 
textos anteriors. 

El POUM és públic, executiu i obligatori. 

Article   2.  Contingut del POUM 

La documentació de què consta aquest Pla s’ajusta a allò disposat en l’article 59 del Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya (des d’ara, citada com a “TRLUC” o “Text refós de la Llei d’urbanisme”, 
indistintament). Concretament: 

ANNEX

Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal, de Sant Julià de Vilatorta
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̇ Memòria d’ordenació 

- Memòria descriptiva i justificativa 
- Estudi complementari de la viabilitat, recursos energètics i sostenibilitat 
- Memòria social 

̇ Normes urbanístiques 

̇ Plànols
- Plànols informatius 

01.I  Topografia 
02.I  Geologia  
03.I  Infraestructures existents 
04.I  Xarxa d’alta, mitja i baixa tensió 
05.I  Xarxa d’enllumenat públic 

- Plànols d’estructura del paisatge 
01.P  Identificadors del paisatge urbà 
02.P  Identificadors del paisatge en sòl no urbanitzable 

- Plànols normatius 
01.N  Estructura del sòl urbà i urbanitzable 
02.N  Estructura del sòl no urbanitzable 
03.N  Àmbits d’actuació en sòl urbà i urbanitzable 
04.N  Equipaments i espais lliures 
05.N  Sistema viari de comunicacions 
06.N  Xarxa ferroviària 
07.N  Xarxa de camins 
08.N  Xarxa clavegueram 
09.N  Xarxa del gas 
10.N  Xarxa d’aigua potable 
11.N  Xarxa de telecomunicacions 
12.N  Mapa de capacitat acústica i zones de sensibilitat acústica 
13.N  Agenda i avaluació econòmica de les actuacions 
14.N Pendents iguals o superiors al 20% 

- Plànols catàleg 
01.C  Catàleg en sòl no urbanitzable 
02.C  Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable 
03.C  Catàleg d’interès patrimonial en sòl urbà 
04.C  Recorreguts en sòl no urbanitzable 
05.C  Recorreguts en sòl urbà 

- Plànols nucli antic 
01 Avinguda de Nostra Senyora de Montserrat 
02 Carrer de Núria 
03 Carrer de l’ Església 
04 Plaça del Marquès de la Quadra 
05 Carrer del Pont 
06 Carrer del Rector Roca 
07 Carrer del Campanar 
08 Plaça Major 
09 Carrer de la Creu de Tall 
10 Carrer del Montseny 
11 Carrer de la Font 
12 Avinguda de Sant Jordi 
13 Carrer dels Terrissers 
14 Carrer de Sant Roc 
15 Carrer de la Mercè 
16 Carrer Major (Vilalleons) 

‚ Patrimoni municipal

- Catàleg de béns a protegir. 

- Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció i/o rehabilitació

̇ Informe de sostenibilitat ambiental 

̇ Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

̇ Agenda i avaluació econòmica i financera, comprensiu de l’informe de 
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sostenibilitat econòmica 

̇ Participació ciutadana 

̇ Annex al text refós 

Formen part de la documentació informativa: els estudis previs i els criteris objectius i solucions 
generals de planejament formulats en les fases prèvies a l’elaboració del Planejament. 

Les presents normes urbanístiques, juntament amb els plànols d’ordenació, constitueixen el cos 
normatiu específic en matèria urbanística del municipi de Sant Julià de Vilatorta i prevalen 
sobre la resta de documents del POUM que tenen caràcter justificatiu i informatiu. El que no és 
previst al POUM, es regularà per la legislació urbanística i d’ordenació del territori aplicable en 
cada cas. 

Article   3.   Vigència del POUM 

Aquest POUM entrarà en vigor l’endemà de la publicació de l’edicte, de la seva aprovació definitiva 
i de la corresponent normativa urbanística al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i tindrà 
vigència indefinida. 

L’alteració del contingut del POUM es farà a través de la seva revisió o amb la modificació d’algun 
dels elements que el constitueixen seguint el mateix procediment establert per a la seva 
formulació. 

Article   4.  Circumstàncies justificatives de la revisió del POUM 

1 Justificarà la revisió d’aquest pla, previ un estudi justificatiu que ho demostri, l’existència 
d’alguna de les circumstàncies següents: 

a) El transcurs del termini, comptat a partir del dia de la seva vigència, que s’estima en 
20 anys. 

b) La variació substancial de les previsions del creixement de la població. Es 
considerarà substancial aquesta variació quan el creixement quadriennal d’aquest 
índex sigui superior al 20% sobre el previst. 

c) L’alteració de l’estructura general del territori o bé de la classificació del sòl derivades 
d’actuacions sectorials. 

d) Les disfuncions entre les disposicions del POUM i les necessitats reals de sòl per 
crear habitatges o per establir activitats econòmiques. 

e) Per efecte de les previsions del planejament supramunicipal (Plans territorials i Plans 
directors), sempre que aquestes previsions coincideixin amb alguna de les causes 
anteriors, o per efecte d’altres disposicions urbanístiques de rang superior que així ho 
determinin. 

2. A més del que es preveu, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, si les 
circumstàncies ho exigeixen, pot ordenar, amb l’informe previ de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Catalunya i havent concedit audiència prèvia a l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta, la revisió anticipada del POUM d’ofici, autoritzar-la a instància de l’Ajuntament 
o bé acordar-la a instància de les entitats urbanístiques especials o dels departaments 
interessats. 

Article   5.  Modificacions del POUM 

1. Les propostes de modificació del POUM han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i 
l’oportunitat i la conveniència en relació als interessos públics i privats concurrents. 
L'Ajuntament ha de valorar adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne 
una valoració negativa, ha de denegar-la. 

2. Si la modificació altera la zonificació o l’ús urbanístic dels espais reservats per al sistema 
d’espais lliures, zones verdes o equipaments esportius i d’esbarjo, es tramitarà d’acord amb el 
procediment establert a l’article 95 del TRLUC. Aquesta tramitació no s’aplica als ajustaments 
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en la delimitació dels espais esmentats que no alterin la funcionalitat, ni la superfície ni la 
localització en el territori. 

3. Si la modificació comporta un increment de sostre edificable, un augment de densitat de l’ús 
residencial o, en sòl urbà, una transformació global dels usos previstos pel planejament, haurà 
d’incrementar proporcionalment els espais lliures i les reserves per a equipaments que preveu 
l’article 94 del TRLUC. 

4. Qualsevol modificació ha de tenir, com a mínim, el grau de precisió del POUM i ha de contenir 
un estudi urbanístic que en justifiqui la necessitat i la incidència de les noves determinacions 
en l’ordenació urbanística del municipi. 

Article   6.  Obligació del POUM 

Les determinacions d’aquest Pla obligaran tant l’administració com els particulars. 

Les edificacions i els usos fora d’ordenació o amb volum disconforme, anteriors al POUM, es 
regulen en les Disposicions transitòries. 

Article   7.  Interpretació del POUM 

1. Els documents d’aquest POUM s’interpretaran sempre segons el seu contingut i d’acord amb 
els objectius i les finalitats expressades en la memòria. En casos de contradicció entre 
documents o d’imprecisió, prevaldrà sempre la interpretació més favorable a menys 
edificabilitat, més dotació per a espais públics, menys incidència paisatgística i més protecció 
ambiental. 

2. Quan hi hagi contradiccions gràfiques entre plànols de diferent escala, prevalen aquells en què 
la definició sigui més acurada. En supòsits de conflicte irreductible entre diferents documents 
del Pla, preval el que estableixi la documentació escrita, llevat que es tracti de quantificació de 
superfícies de sòl en què cal atenir-se a la superfície real. 

3. Quan en un mateix territori concorrin diverses proteccions, tant les derivades de la legislació 
sectorial o de llurs instruments específics de planejament com les de caràcter urbanístic, es 
ponderarà l’interès públic que hagi de prevaler i es cercarà la utilització més racional possible 
del territori. 

Article   8.  Regles gràfiques d’interpretació 

1. La delimitació dels sectors i dels polígons d’actuació, zones i sistemes previstos en aquest 
Pla, tenint en compte les toleràncies necessàries en tot alçament planimètric, podrà ser 
precisada o ajustada en els documents de les diverses figures de planejament (Plans 
parcials, Plans especials urbanístics, i/o Plans de millora urbana) que es despleguin, 
d’acord amb el que es detecti en la topografia a una escala més precisa. 

 Les regles gràfiques d’interpretació que permeten els ajustaments esmentats són les 
següents: 

a) No alterar la superfície de l’àrea delimitada en els plànols d’ordenació, segons la 
interpretació “literal”, en més o en menys d’un cinc per cent (5 %). 

b)   No podrà alterar-se la delimitació d’un element del sistema d’espais lliures o 
d’equipaments comunitaris si això suposa la disminució de la seva superfície. 

c) No alterar la forma substancial de l’àrea esmentada, excepte les precisions dels seus 
límits a causa d’ajustaments respecte de: 

‚ Alineacions oficials o línies d’edificació consolidades. 

‚ Característiques geogràfiques i topogràfiques del terreny. 

‚ Límits físics i partions de propietat. 

‚ L’existència d’elements naturals o artificials d’interès que ho justifiquin. 
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2. Totes aquestes regles s’aplicaran en qualsevol planejament sectorial i fins i tot en els 
treballs de planimetria o topogràfics de canvi d’escala. 

3. En cas de dubte, serà vigent la norma que permeti menys edificabilitat o que 
afavoreixi l’interès general. 

CAPÍTOL II.  DESPLEGAMENT DEL PLA 

Article   9. Iniciativa i competències 

El desplegament d’aquest POUM correspon, en primer lloc, a l’Ajuntament. Tanmateix, els 
particulars poden proposar i realitzar la redacció de plans i projectes urbanístics dins de les 
competències que estableixen la legislació urbanística vigent i aquest planejament general. Tot 
això, sens perjudici de la competència dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, 
òrgans de l’Administració de l’Estat, Diputació Provincial, Consell Comarcal, i altres òrgans 
d’administració local supramunicipal que es puguin crear, per al desenvolupament de les 
actuacions necessàries per a la progressiva execució de les determinacions d’aquest planejament 
general.

Article   10.  Planejament derivat 

Amb l’objectiu de complementar les determinacions del POUM, s’elaboraran, d’acord amb el que 
preveu la legislació urbanística vigent: Plans especials urbanístics, Plans de millora urbana i Plans 
parcials urbanístics. 

Tots els plans, projectes i qualsevol altre document urbanístic de desenvolupament de les 
previsions d’aquest POUM hauran de garantir l’accessibilitat i la utilització amb caràcter general 
dels espais d’ús públic i no seran aprovats si no observen les determinacions i els criteris 
establerts al Decret 135/1995 de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

Article   11.  Desplegament del Pla en el sòl urbà  

El desenvolupament de les determinacions del POUM en sòl urbà es realitzarà, quan sigui 
possible, directament. Altrament, si fos necessari, es realitzarà, d’acord amb l’article 112 del 
TRLUC, mitjançant polígons d’actuació urbanística, la delimitació dels quals és fixada en els 
plànols d’ordenació. Per a aquests àmbits el POUM determina la situació de la xarxa viària bàsica, 
els espais lliures i els equipaments. Tanmateix, amb posterioritat a l’aprovació del POUM, es 
poden delimitar nous polígons d’actuació urbanística d’acord amb els criteris de la Llei 
d’urbanisme. 

A més, es poden formular Plans Especials Urbanístics per a desenvolupar aspectes concrets del 
planejament, o fixar alineacions de les edificacions, i plans de  Millora Urbana per raons de reforma 
interior, remodelació urbana, transformació d’ús, reurbanització o completar el teixit urbà o la 
urbanització, entre d’altres, d’acord amb els articles 67 i 68 del TRLUC. 

Els àmbits de gestió urbanística integrada de desenvolupament específic del sòl urbà (plans de 
Millora Urbana i polígons d’actuació urbanística) que s’estableixen per al desplegament d’aquest 
POUM, es regulen en els articles 103 a 114. 

Article   12.  Desplegament del Pla en el sòl no urbanitzable 

Les determinacions del POUM que regulen el sòl no urbanitzable són d’aplicació directa i 
immediata. No obstant això, es podran formular Plans especials urbanístics, d’acord amb l’article 
145 d’aquest POUM i l’article 67 del TRLUC. 
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Article   13.   Desplegament del Pla en el sòl  urbanitzable 

1. El sòl urbanitzable delimitat es desenvoluparà mitjançant la figura del Pla parcial urbanístic. El 
seu àmbit territorial haurà de correspondre necessàriament amb el sector de planejament 
delimitat per aquest POUM en els plànols d’ordenació. 

2. El desenvolupament de part del sector en subsectors podrà portar-se a terme si es fa d’acord 
amb el que estableix l’article 91 del TRLUC. 

3. Aquest Pla defineix els paràmetres bàsics dels sectors urbanitzables delimitats que es regulen 
en els articles 130 a 157. 

Article   14.  Desplegament del Pla respecte dels sistemes generals i locals 

1. Les previsions respecte dels sistemes urbanístics generals i locals, si són compresos en un 
àmbit d’actuació urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació, passen a titularitat pública 
mitjançant cessió obligatòria i gratuïta, sens perjudici del que estableix l’article 150 del 
TRLUC. 

2. L’adquisició de terrenys reservats per a sistemes urbanístics que no siguin compresos en 
un àmbit d’actuació urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació, s’ha d’efectuar 
mitjançant l’actuació d’expropiació que correspongui. 

3. El sòl reservat per a sistemes urbanístics generals, inclosos en sectors de planejament 
derivat a efectes de cessió obligatòria i gratuïta, computen als efectes de determinar els 
sistemes urbanístics locals al servei de l’àmbit i s’incorporen, si escau, en la part 
corresponent a la delimitació del sector. 

4. L’aplicació del sistema de reparcel·lació admet la discontinuïtat dels polígons d’actuació a 
efectes de les cessions obligatòries de sòl, tant per a sistemes locals com per al patrimoni 
públic de sòl i habitatge. 

5. Amb vista al repartiment equitatiu de càrregues i beneficis en àmbits de sòl urbà, cal 
l’aprovació del Pla de millora urbana que ho justifiqui.

6. Es podran formular, tanmateix, Plans especials per regular detalladament l’ús i la protecció 
dels sistemes: general viari i de transport, espais lliures, equipaments comunitaris i 
d’infraestructura dels serveis tècnics i similars, tot i que no estiguin previstos en aquest pla. 

7. Els Plans especials d’infraestructures seran formulats per l’Ajuntament, per l’Administració o 
l’organisme públic responsables en la matèria. 

Article   15.  Patrimoni públic de sòl i habitatge 

El patrimoni públic de sòl i habitatge s’establirà a partir de l’aprovació d’aquest POUM. La memòria 
social, ja fa una primera aproximació. 

Article   16.  Règim urbanístic del subsòl 

1. El subsòl és regulat per aquest Pla d’ordenació i resta sotmès a les servituds administratives 
necessàries per a la prestació de serveis públics o d’interès públic, sempre que aquestes 
servituds siguin compatibles amb l’ús de l’immoble privat servent d’acord amb l’aprofitament 
urbanístic atribuït. Altrament, s’ha de procedir a l’expropiació corresponent. 

2. L’ús de l’aprofitament urbanístic i la implantació d’infraestructures en el subsòl estan 
condicionats, en qualsevol cas, a la preservació de riscs i també a la protecció de restes 
arqueològiques d’interès declarat i dels aqüífers classificats, d’acord amb la legislació sectorial 
respectiva.
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CAPÍTOL III.  GESTIÓ, EXECUCIÓ I SEGUIMENT DEL PLA 

Article   17.   Elecció dels sistemes d’actuació 

1. En el desenvolupament del POUM, cal que els plans redactats determinin expressament el 
sistema d’actuació per a llur execució, entre els previstos en la legislació urbanística vigent. La 
determinació del sistema d’actuació s’haurà de justificar. En el cas que es desenvolupin els 
plans per polígons d’actuació, s’haurà d’especificar el sistema d’actuació per a cadascun 
d’aquests polígons. 

2. Per a l’execució d’aquest POUM es considera preferent el sistema de reparcel·lació en la 
modalitat de compensació bàsica, sens perjudici del que preveu l’article 115 del TRLUC. En tot 
cas, el sistema escollit ha de garantir l’execució de les obres d’urbanització, la cessió dels sòls 
destinats a vials, zones verdes d’ús públic i equipaments, i el compliment dels deures legals 
urbanístics. 

Article   18.  Polígons d’actuació urbanística 

1. La delimitació poligonal per a l’execució del planejament en sòl urbà consolidat s’ajustarà al 
que estableix l’art. 112 del TRLUC. Així, es podran modificar els àmbits establerts per aquest 
Pla i delimitar nous polígons d’actuació discontinus amb l’objectiu de facilitar-ne la gestió o 
efectuar un repartiment millor de càrregues i beneficis que es derivin del planejament, sempre 
d’acord amb l’art. 35 del TRLUC. 

2. Aquest Pla conté la delimitació de diferents polígons d’actuació urbanística tal com es 
reflecteix en els plànols d’ordenació. Conservant la coherència del Pla, es tendirà a flexibilitzar-
ne al màxim l’execució, independitzant, si escau, cada operació urbanística segons la 
delimitació poligonal. 

3. Els projectes de reparcel·lació contindran les determinacions i documents establerts a l’art. 120 
i següents TRLUC, i als seus preceptes reglamentaris. 

Article   19.   Projecte d’urbanització 

1. Amb la finalitat de posar en pràctica l’execució material de les determinacions dels POUM i 
dels plans urbanístics derivats en els àmbits d’actuació urbanística, caldrà redactar projectes 
d’urbanització. 

2. Els projectes d’urbanització poden fer referència a totes les obres d’urbanització o únicament a 
les obres d’urbanització bàsiques, que comprenen les relatives al sanejament, incloent-hi els 
col·lectors d’aigües pluvials, els col·lectors d’aigües residuals i les actuacions adequades 
relacionades amb la depuració d’aigües residuals; la compactació i l’anivellament de terrenys 
destinats a carrers o vies, incloent-hi el pas de vianants, i les xarxes de subministrament i 
distribució d’aigua, d’energia elèctrica i de connexió a les xarxes de telecomunicacions. 

3. Si el projecte d’urbanització fa referència només a les obres d’urbanització bàsiques, s’ha de 
completar posteriorment amb un o diversos projectes d’urbanització complementaris. 

4. Els projectes d’urbanització contindran la documentació que preveu l’article 70 del TRLUC. 

5. Els projectes d’urbanització no poden modificar les determinacions del planejament que 
executen. 

6. La documentació dels projectes d’urbanització ha de comprendre una memòria descriptiva de 
les característiques de les obres, el plànol de situació degudament referenciat i els plànols de 
projecte i de detall, el plec de prescripcions tècniques, els amidaments, els quadres de preus, 
el pressupost i el pla d’etapes. Quan el projecte d’urbanització comprèn solament les obres 
d’urbanització bàsiques, ha d’establir uns criteris i un pressupost orientatiu de les altres obres i 
despeses d’urbanització, sens perjudici que els projectes d’urbanització complementaris els 
concretin. 
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Article   20.  Reserves per a habitatges de protecció pública i assequibles 

1. Aquest POUM reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl 
corresponent al 30% del sostre que per a l’ús residencial de nova implantació es qualifiqui, 
d’acord amb el que estableix l’article 57.3 del TRLUC, modificat per l’article 9 del Decret 
17/2007 de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística 

2. Les obres d’edificació dels habitatges de protecció pública no inclosos en sectors de 
planejament s’han d’iniciar en un termini màxim de tres anys des de l’acabament de les obres 
d’urbanització bàsiques i acabar-les en un termini màxim d’un any i mig. 

3. Els Plans de millora urbana, els Plans parcials urbanístics que desenvolupin el sòl urbanitzable 
delimitat i els Plans parcials de delimitació que desenvolupin el sòl urbanitzable no delimitat, si 
n’hi hagués, han de contenir expressament aquesta reserva en qualificar el sòl i regular-ne els 
usos. Per tant els plànols i les fitxes de cadascun dels àmbits de sòl urbà no consolidat i de sòl 
urbanitzable estableixen, a més d’altres precisions, la situació dintre l’àmbit del sostre destinat 
a habitatge d’HPP. 

CAPÍTOL IV.  INTERVENCIÓ EN L’EDIFICACIÓ, ÚS DEL SÒL I DEL SUBSÒL 

Secció I  Disposicions generals

Article   21.  Tractament de l’espai privat 

1. L’espai privat s’ha de tractar amb criteris de màxim estalvi energètic, afavorint l’ús de les 
energies renovables i evitant elements de contaminació acústica i lumínica. 

2. L’espai de parcel·la exterior i no ocupat amb edificació s’ha de mantenir net i acurat; tractat 
amb criteris cromàtics en equilibri amb el paisatge. Es tindrà especial cura en els elements de 
frontera de l’espai públic. 

Article   22.  Tractament de l’espai públic 

1. L’espai públic, llur urbanització i edificació, s’ha de tractar d’acord amb els criteris de màxima 
sostenibilitat, eficàcia i estalvi energètic; alhora, cal evitar la contaminació lumínica, fomentar la 
protecció dels cursos hídrics, el reciclatge i l’ús de les energies renovables. 

2. Es fomentarà el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i facilitar la disponibilitat 
d’instal·lacions adequades per al seu tractament i/o dipòsit. En aquest sentit es preveurà, per 
mitjà d’ordenances específiques (complementàries a les Normes urbanístiques d’aquest 
POUM), els espais suficients per a la col·locació dels contenidors i altres equipaments 
necessaris per optimitzar les operacions de recollida i transport de residus, de conformitat amb 
l’article 43 de la llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

3. En el nucli antic, quan es despleguin actuacions de reurbanització dels carrers es preveurà el 
soterrament dels contenidors de recollida de residus urbans. 

4. L’edificació pública s’adaptarà a l’entorn i mantindrà els criteris cromàtics. 

5. Les xarxes de serveis seran soterrades. 

6. Es tindrà especial cura en l’ornat i les conques visuals o estètiques. El nombre d’elements de 
senyalització i serveis situats a les façanes es reduiran als estrictament imprescindibles. 

Article   23.  Condicions estètiques i paisatgístiques 

Totes les noves edificacions hauran d’adaptar les seves condicions estètiques als criteris de la llei 
8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, tant les ubicades en sòl urbà 
com en el no urbanitzable, atenent especialment l’article 6 “Tipologia de les actuacions sobre el 
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paisatge”. 

Article   24.  Adaptació topogràfica del terreny 

En les zones en què aquest POUM admet la formació de terrasses i anivellaments, es disposaran 
de manera que la cota de cadascuna compleixi les condicions següents: 

1.- Les plataformes d’anivellament a tocar el límit de la parcel·la no podran situar-se a més d’1,50 
metres per damunt o a més de 2,20 metres per sota de la cota natural del límit. 

2.-  Les plataformes d’anivellament a l’interior de parcel·la hauran de disposar-se de manera que 
no sobrepassin uns talussos ideals de pendent 1:3 (alçada: base). 

3.-  No s’admet la construcció de murs de contenció de terres a l’interior de la parcel·la. Cas que 
sigui necessari salvar desnivell s’haurà de realitzar mitjançant talussos. En cada punt, 
l’alteració de la cota natural del terreny no pot excedir de 2,50 metres.  

Article   25.  Subsòl 

Es reconeix als propietaris de sòl urbà el dret a utilitzar el subsòl mitjançant construccions o 
canalitzacions, sempre d’acord amb les prescripcions d’aquest POUM i fins als màxims establerts 
a cada qualificació urbanística. 

El que disposa l’apartat anterior es pot modificar mitjançant l’aprovació d’un Pla especial urbanístic 
sempre que concorrin raons d’interès general i/o públic. 

Article   26.  Inèrcia tèrmica i energies renovables 

Tota nova construcció es dissenyarà segons els criteris de màxima inèrcia tèrmica i preveuran 
sempre que sigui possible espais suficients per a la ubicació d’instal·lacions receptores d’energia 
solar o altres energies alternatives, que cobreixin les necessitats domèstiques i de serveis propis 
de l’edificació. Aquestes instal·lacions s’hauran de preveure integrades al disseny de la parcel·la i 
l’edificació, tenint en compte, en especial, l’impacte estètic i/o visual que puguin produir sobre els 
valors ambientals i/o paisatgístics del municipi. El no compliment d’aquesta premissa podrà 
suposar la denegació de llicència per a les corresponents obres. 

Article   27.  Prevenció d’incendis

Seran d’obligat compliment les mesures següents : 

1 La xarxa d’abastament d’aigua disposarà dels hidrants d’incendi suficients que satisfacin 
les condicions tècniques especificades en l’annex del Decret 241/1994, de 26 de juliol, 
sobre condicionants de protecció contra incendis en els edificis.

2 La situació relativa de les àrees edificables i instal·lacions fixes o temporals respecte de la 
forest o les àrees amb risc d’incendi de vegetació, comportarà l’aplicació de les condicions 
de seguretat per garantir la protecció dels seus ocupants, indicades en l’annex del Decret 
241/1994.

3 Les àrees urbanitzables mantindran les condicions de l’entorn i accessibilitat indicades a 
l’annex del Decret 241/1994, per facilitar la intervenció dels bombers i altres serveis de 
socors en cas de sinistre.

4 Es donarà compliment al Decret 130/1998 de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures 
de prevenció d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres.

5 Es donarà compliment al Decret 123/2005 de 14 de juny, de mesures de prevenció 
d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 
urbana.

6 Es donarà compliment al Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de 
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prevenció d’incendis forestals.

Secció II  Llicències i infraccions

Article   28.  Actes subjectes a llicència 

1. Estan subjectes a llicència municipal prèvia tots els actes especificats en la Normativa 
urbanística municipal. 

2. La necessitat d’obtenir l’autorització d’altres administracions públiques amb competències 
concurrents no eximirà de l’exigència de la llicència municipal. 

3. Els actes detallats a l’article 179.1 del TRLUC, promoguts per òrgans de l’Estat, de la 
Generalitat o entitats de dret públic que administrin béns de titularitat pública estaran igualment 
subjectes a llicència municipal. Això no obstant, en cas d’urgència o excepcional interès públic, 
la llicència estarà subjecte al procediment singular establert a l’article 182.2 del TRLUC. 

4. Les llicències tenen caràcter de document públic. 

Article   29.  Seguiment de les obres 

1. Abans de començar l’execució d’una obra de nova planta, l’Ajuntament comprovarà l’alineació 
i la rasant. Aquesta comprovació s’efectuarà amb la sol·licitud prèvia de l’interessat. 

2. Així mateix, l’interessat comunicarà a l’Ajuntament en el moment en què l’obra sobrepassi la 
rasant del carrer i en què assoleixi l’alçada autoritzada amb la finalitat que els serveis tècnics 
municipals puguin efectuar les oportunes comprovacions. 

3. Acabades les obres, l’interessat presentarà a l’Ajuntament el certificat final d’obres del director 
facultatiu de les obres i altra documentació complementària i sol·licitarà la llicència de primera 
ocupació. L’obra es considera acabada quan el director facultatiu de les obres lliuri el certificat 
acreditatiu de final d’obres i altra documentació tècnica complementària. 

4. Els serveis tècnics municipals comprovaran si l’edificació s’ha ajustat en la seva realització al 
projecte i a la llicència atorgada i també si s’han refet tots els danys i perjudicis causats en la 
via pública, desguassos, subsòl, clavegueram, aigües potables, cables elèctrics. 

5. Si la comprovació resulta positiva l’Ajuntament atorgarà la llicència de primera ocupació o de 
primera utilització de l’edificació. 

Secció III  Ordres d’execució, declaració d’estat ruïnós i acord de demolició

Article   30.  Ordres d’execució 

Les persones propietàries de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions que es 
concreten a l’article 189 del TRLUC, tenen els deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. 

L’incompliment de les ordres d’execució de les obres necessàries per a conservar les esmentades 
condicions permet la inclusió de la finca en el Registre municipal de solars sense edificar, d’acord 
amb els articles 189.3 i 189.5 del TRLUC. 

Article   31.  Declaració d’estat ruïnós i acord de demolició 

La declaració de l’estat ruïnós i l’acord de demolició total o parcial de les construccions, així com 
les disposicions que es dictin sobre habitabilitat dels immobles i el desallotjament pels seus 
ocupants, s’ajustarà al que disposa l’article 190 del TRLUC. 
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CAPÍTOL V INFORMACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 

Article   32.  Naturalesa pública del planejament 

Tots els documents que integren el POUM i aquestes normes, així com els Plans parcials, 
especials i de millora urbana, els instruments de gestió i els projectes d’urbanització que es 
redactin per a la seva execució; i els projectes d’obres públiques, així com qualsevol altre 
document que hi estigui relacionat, podran ser consultats per qualsevol persona a l’Ajuntament. 

Perquè els interessats puguin exercir els drets que s’assenyalen en l’apartat anterior, l’Ajuntament, 
tindrà a disposició del públic (a l’horari de les oficines municipals), tots els documents relatius al 
planejament urbà fent constar en cada un per diligència, la data d’aprovació definitiva. 

CAPÍTOL VI  PATRIMONI PÚBLIC DE SÒL I D’HABITATGE PROTEGIT 

Article   33.  Objectius relatius al Patrimoni municipal del sòl i habitatge 

1.  D’acord amb els objectius definits en l’article 153.4 del TRLUC, l’Ajuntament constituirà el 
Patrimoni municipal de sòl i habitatge. 

2. La constitució del Patrimoni municipal de sòl i habitatge s’ajustarà a allò que determina la 
Normativa urbanística vigent. 

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

4.  Els ingressos obtinguts amb l’alienació i gestió d’aprofitaments provinents del 10% de cessió 
en sòl urbanitzable i en sòl urbà no consolidat, s’han de destinar al Patrimoni municipal de 
sòl i habitatge, destinant-los a la finalitat de l’article 153.4.b del TRLUC si provenen d’usos 
residencials i que no tinguin qualificació d’habitatge protegit tal com indica l’art. 156.2 del 
TRLUC . Si els aprofitaments provenen d’altres usos, s’han de destinar a qualsevol de les 
finalitats de l’art. 153.4 del TRLUC. 

Article   34.  Objectius relatius a la previsió d’habitatge protegit 

En compliment de la legislació sectorial sobre habitatge, aquest Pla d’ordenació urbanística 
municipal estableix els instruments urbanístic per a l’adquisició i la preparació del sòl necessari 
per a la posterior promoció pública d’habitatges o bé per a la construcció d’habitatges pels 
promotors privats en qualsevol dels règims de protecció oficial fixats per la legislació sectorial 
vigent en aquesta matèria. 

Article   35.   Àrees d’habitatge en règim protegit 

El Pla d’ordenació urbanística municipal, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, realitza la 
reserva de sòl destinat a habitatges en règim de protecció, en una proporció mínima per al nou 
planejament del 30% del sostre destinat a habitatge de nova implantació, d’acord amb el que 
disposa l’article 57.3 del TRLUC, modificat per l’article 9 del Decret 17/2007 de 16 d’octubre, de 
mesures urgents en matèria urbanística, del qual un 20% s’ha de destinar a habitatges de 
protecció oficial de règim general i de règim especial, i un 10% a habitatges de protecció oficial 
de preu concertat. Amb independència dels habitatges de protecció pública destinats a 
reposició, s’ha de fer la reserva d’un mínim del 25 % del total d’habitatges previstos en les 
delimitacions per a les noves ofertes d’habitatges de protecció pública, sens perjudici del que 
estableix l’article 155.2 del TRLUC. 

Article   36.  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 i 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 
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l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya, o altres entitats públiques competents en aquesta 
matèria per tal d’assolir qualsevol dels objectius següents: 

a)  Permetre l’accés a un habitatge a aquells sectors de la població que tinguin una dificultat 
especial per 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 Pla d’ordenació urbanística municipal 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. 

Article 37.  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 Pla d’ordenació urbanística municipal, 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. D’acord amb l’article 154.2 del TRLUC, el projecte de delimitació es pot tramitar 
conjuntament amb el de taxació conjunta. Els terrenys expropiats s’hauran de destinar a les 
finalitats de l’article 155.2 del TRLUC. 

3.  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. 

Article   38.  Cessió i alienació de terrenys. Dret de superfície 

La cessió, l’alienació, i l’alineació directa de terrenys que pertanyin al patrimoni municipal de sòl 
i habitatge, s’haurà d’ajustar al les prescripcions dels articles 158 i següents del TRLUC 

L’Ajuntament arribarà a acords amb la Generalitat, altres ens locals, entitats urbanístiques 
especials i altres persones jurídiques públiques o privades, per tal de constituir drets de 
superfície. D’acord amb l’article 162 del TRLUC si el sòl sotmès a superfície és part integrant 
del Patrimoni municipal de sòl i habitatge, i el seu ús és residencial, les edificacions s’hauran de 
destinar necessàriament a habitatges de protecció pública. 

Article   39.  Drets de tempteig i retracte 

Als efectes de constituir o incrementar el Patrimoni municipal del sòl i l’habitatge, l’Ajuntament 
podrà fixar, si ho considera adient, àrees de tempteig i retracte d’acord amb els objectius i 
condicions establertes a l’article 164 del TRLUC. 

Article   40.   Obligació d’edificar i registre municipal de solars sense edificar 

Les determinacions incloses en el programa d’actuació urbanística municipal suposen la 
obligatorietat de desenvolupament del planejament, urbanització i edificació, en els terminis 
previstos. 

En cas d’incompliment no justificat d’aquests terminis l’Ajuntament podrà crear un registre de 
solars sense edificar, d’acord amb l’article 169 i següents del TRLUC. 

La inscripció en el registre de solars sense edificar comporta la iniciació de les mesures 
establertes a l’article 171 del TRLUC, d’acord amb els procediments definits als articles 233 i 
següents del RLU. 
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Article   41.   Habitatge dotacional públic 

Ve determinat en el Capítol VIII “Sistema d’habitatge dotacional” de la present normativa 
urbanística.

TÍTOL   II  PARÀMETRES COMUNS D’ORDENACIÓ I D’ÚS 

CAPÍTOL  I DISPOSICIONS GENERALS 

Article   42.   Parcel·lació 

1. S’entén per parcel·lació urbanística el que estableix l’ article 183 del TRLUC. 

2. Per ser edificables, les parcel·les hauran de complir les condicions de solar fixades en 
l’article 29 del TRLUC. Les façanes que fan front als passatges es consideraran 
accessòries de la principal, ja que és aquesta la que expressa la condició de solar del 
terreny de referència i per a l’única que s’estableixen les condicions edificatòries. 

3. Les normes específiques de cada zona fixen les condicions obligatòries de parcel·lació a fi 
de garantir les possibilitats d’una edificació adequada. Aquestes condicions es poden referir 
a façana mínima, superfície mínima o regularització obligatòria, etc, i en tot cas, seran 
prèvies i inexcusables a les condicions d’edificabilitat. 

4. Per a qualsevol canvi de la parcel·la, d’agregació, divisió, permuta o altre dret parcel·lari 
existent, cal la corresponent llicència de parcel·lació, sense la qual no tindrà validesa a 
efectes de planejament urbà. Aquesta llicència es tramitarà d’acord amb el que estableix 
l’article 184 del TRLUC i les Ordenances reguladores de l’edificació i ús del sòl. 

5. En general, les parcel·les existents a les diferents zones edificables, de superfície i/o 
dimensions inferiors a les que estableixi el Pla d’ordenació urbanística municipal per a la zona 
on s’emplacen es consideraran edificables sempre que constin escripturades abans de 
l’aprovació inicial d’aquest POUM i compleixin les condicions de parcel·lació del planejament 
anterior. 

Article   43.   Urbanització 

1. S’entén per urbanització el conjunt d’espais públics, d’espais lliures o d’equipaments i 
serveis urbans que formen part dels sistemes viaris, d’infraestructura, d’espais lliures o 
d’equipaments, després d’haver-ne executat les obres i una vegada instal·lats els serveis 
establerts en els plans i en els projectes d’urbanització. 

2. Les obres considerades d’urbanització bàsica són les enumerades en l’article 70.2 del 
TRLUC i es poden especificar en els instruments de planejament. Altrament, o si cal definir 
més exactament els elements d’urbanització, es realitzaran els corresponents projectes 
d’urbanització, fins a assolir les determinacions  establertes en aquest POUM. 

Article   44.  Edificació 

S’entén per edificació el procés de construcció privada en ús de l’edificabilitat concedida pel Pla 
d’ordenació als solars definits com a zona edificable. L’edificació privada s’ordena segons les 
normes urbanístiques presents. Les disposicions generals referents als usos, als tipus 
d’ordenació i a les zones edificables queden establertes en aquest POUM i en les ordenances 
d’edificació específiques per a cada zona edificable. 

Article   45.  Volums i usos fora d’ordenació o amb volum disconforme 

1. Quan les construccions i instal·lacions i usos amb llicència anterior a l’aprovació inicial 
d’aquest Pla d’ordenació urbanística municipal estiguin subjectes, per raó del planejament, a 
expropiació, cessió obligatòria i gratuïta, enderrocament de l’edifici o cessament de l’activitat, 
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quedaran en situació de fora d’ordenació. 

2. Així mateix, resten qualificats en situació de fora d’ordenació les edificacions implantades 
il·legalment en sòl no urbanitzable. 

3. Els edificis i instal·lacions que no s’ajustin al planejament, respecte dels quals no sigui possible 
aplicar les mesures de restauració previstes al TRLUC, resten en situació de fora d’ordenació 
o de disconformitat segons correspongui. 

4. En els edificis i instal·lacions fora d’ordenació no s’hi podran realitzar obres de consolidació, ni 
augment de volum, o increment del seu valor d’expropiació, però sí les petites reparacions que 
exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones i la conservació de l’immoble. 

5. Quan les edificacions existents no s’ajusten a les determinacions del planejament, però no han 
de donar lloc a l’expropiació, cessió o enderroc de les construccions, aquestes es 
consideraran en situació de volum disconforme. 

Article   46.  Tipus d’ordenació i zones edificables 

Aquest Pla d’ordenació urbana estableix tres tipus d’ordenació que, a la vegada, es classifiquen 
en tres zones. L’edificació privada del sòl urbà es regula segons la qualificació del sòl en 
aquestes 3 grups, adients als tipus d’ordenació: 

CONJUNTS D’ORDENACIÓ UNITÀRIA. 

‚ zona A: Conjunts històrics 

‚ zona B: Conjunts arquitectònics  

‚ zona C: Conjunts arquitectònics (previsió de futur) 

ILLES D’ALINEACIÓ GEOMÈTRICA. 

‚ zona D: Illes de cases en filera 

‚ zona E: Illes de pati interior 

‚ zona F: Edificació residencial especial 

‚ zona K: Blocs aïllats 

‚ zona G: Volumetria específica. 

‚ zona H: Illes de parcel·lació industrial  

SOLARS D’OCUPACIÓ SINGULAR. 

‚ zona J: Residència unifamiliar aïllada 

‚ zona L: Indústria aïllada 

‚ zona AU: Solars d’edificació auxiliar 

‚ zona HPP: Solars destinats habitatge social de protecció pública 

CAPÍTOL  II PARÀMETRES COMUNS 

Article   47.  Definició dels paràmetres reguladors  

L’ordenació dels paràmetres reguladors i condicions d’aplicació del POUM es defineixen 
segons els següents criteris: 
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‚ Tractament del sòl 

‚ Paràmetres referits al sector 

‚ Paràmetres referits a la parcel·lació 

‚ Paràmetres referits a l’edificació 

1  PARÀMETRES REFERENTS AL TRACTAMENT DEL SÒL

1.1 Solars buits 
Els propietaris de solars tenen l’obligació de mantenir els solars buits en adequades condicions 
de neteja. Aquests solars hauran d’estar tancats per tal d’evitar perill per a les persones, però 
disposaran d’accés amb porta amb un pas suficient per a vehicles. Si el propietari no realitza 
les tasques de manteniment adequadament l’Ajuntament, per raons de seguretat pública, es 
podrà subrogar en aquestes tasques, efectuar-les i carregar el cost al seu propietari 

1.2. Tractament de l’espai privat 
L’espai privat s’ha de tractar amb criteris de màxim estalvi energètic, afavorint l’ús de les 
energies renovables i evitant elements de contaminació acústica i lumínica. 

L’espai exterior de la parcel·la que no s’ocupa amb edificació s’ha de mantenir net i curós; 
tractat amb criteris cromàtics en equilibri amb el paisatge. Es tindrà especial cura amb els 
elements frontera de l’espai públic; sempre que sigui possible es tractaran amb pedra de la 
zona i amb jardineria d’espècies autòctones.

1.3 Tractament de l’espai públic 
L’espai públic, llur urbanització i edificació, s’ha de tractar d’acord amb els criteris de màxima 
sostenibilitat, eficàcia i estalvi energètic; evitant la contaminació lumínica, fomentant la 
protecció dels cursos hídrics, el reciclatge i l’ús de les energies renovables. L’edificació pública 
s’adaptarà a l’entorn i mantindrà els criteris cromàtics. Les xarxes de serveis seran soterrades.  

Es tindrà especial cura en l’ornat i les conques visuals i estètiques. El nombre d’elements de 
senyalització i serveis situats a les façanes es reduiran als estrictament imprescindibles.

2  PARÀMETRES REFERITS AL SECTOR

2.1  Coeficient d’edificabilitat bruta:
Factor que fixa la superfície màxima de sostre edificable d’un sector en relació a tota la seva 
superfície. S’expressa en metres quadrats de sostre edificable per metres quadrats de sòl 
(m²sostre/m²sòl). 

2.2. Coeficient d’edificabilitat complementari brut:
És el coeficient d’edificabilitat bruta que determina el sostre màxim edificable destinat 
exclusivament a uns usos concrets que s’assenyalen per a cada zona. Aquests coeficients mai 
no podran augmentar el nombre d’habitatges que resultin per aplicació dels coeficients de 
densitat d’habitatge per zona. 

2.3. Densitat màxima d’habitatges bruta:

Coeficient que fixa el nombre màxim d’habitatges d’un sector en relació a tota la seva 
superfície. Les unitats vénen donades en nombre d’habitatges per hectàrea de sòl (hab/ha). 

En sòl urbà d’ús residencial, de nova planta, addicció, reforma, ampliació o rehabilitació. 
exceptuant l’ús residencial de promoció pública per a habitatge protegit o de protecció oficial la 
densitat es calcularà de la següent manera:

Paràmetres a considerar: 

SCR : Superfície construïda per a ús residencial permesa pel planejament en la parcel·la. No es 
computa l’increment de superfície pel possible aprofitament de l’espai sota coberta. 

Nombre màxim d’habitatges: - El nombre màxim d’habitatges admesos per parcel·la és el resultat 
de la superfície construïda per a ús residencial permesa pel planejament, SCR, dividit per 100. 

Nombre màxim d’habitatges per parcel·la = SCR / 100 
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Si el nombre d’habitatges es troba entre el valor enter i l’enter,5 = núm. enter baix. 

Si el nombre d’habitatges es troba entre el valor enter, 51 i l’enter,99 = núm. enter alt. 

En cas d’habitatge unifamiliar s’aplicarà: 

Nombre màxim d’habitatges per parcel·la = SCR/(parcel·la mínima x 0,5) 

Si el nombre d’habitatges es troba entre el valor enter i l’enter,5 = núm. enter baix. 

Si el nombre d’habitatges es troba entre el valor enter, 51 i l’enter,99 = núm. enter alt 

2.4. Edificabilitat màxima de sector:
És la superfície màxima de sostre edificable en un sector. S’expressa en metres quadrats de 
sostre edificable (m²sostre). 

No computaran com a sostre edificable els soterranis (s’entén per soterranis els cossos totalment 
enterrats respecte del nivell de terres exteriors, amb una tolerància de la cota superior del forjat del 
sostre d’1 m sobre la cota del terreny exterior, en el punt de la façana que s’amidi l’alçada 
reguladora màxima). Si la planta es considera semisoterrani, pel fet que disposa d’un accés pel vial 
situat a un nivell inferior, es comptabilitzarà com a superfície de sostre d’aquesta planta el 50% de 
la seva superfície construïda. 

Les cobertes planes transitables o no, no computaran a efectes del càlcul del sostre edificable  

Els cossos sortints que no tinguin volum, com balcons, terrats, etc, computaran el 50% de la seva 
superfície. Els cossos tancats totalment o a tres cares, computaran el 100%. 

2.5  Ocupació màxima: 
És el percentatge de la superfície de parcel·la que pot ésser ocupada per l’edificació en planta 
baixa. 

L’ocupació s’amidarà per la projecció ortogonal sobre un pla horitzontal de tot el volum de 
l’edificació, inclosos els cossos sortints. 

Les plantes soterrani resultants de rebaixaments, anivellaments o excavacions no podran 
ultrapassar l’ocupació màxima fixada per a cada tipologia. 

2.6  Volum màxim: 
Grandària màxima ocupada pel prisma que determinaran les façanes i la coberta de l’edifici. 

Si la planta sota coberta no és aprofitable, aquest volum no comptabilitzarà. Així mateix, en edificis 
industrials no computarà el volum situat per sobre del pla que formen les encavallades. 

2.7 Superfície mínima habitatges: 
La superfície mínima construïda de qualsevol habitatge de venda lliure no serà inferior a 65 m2 i 
la corresponent superfície útil mínima serà de 55,50 m2.

Tota peça, excepte la cuina, bany i bany petit, que permeti inscriure un quadrat de 2,00 m x 
2,00 m es tractarà com una habitació i per tant complirà amb els mínims de ventilació i 
il·luminació que fixi el codi d’habitabilitat per a habitacions individuals 

2.8   Densitat màxima d’habitatges bruta: 
Coeficient que fixa el nombre màxim d’habitatges d’un sector en relació a tota la seva superfície. 
Les unitats vénen donades en nombre d’habitatges per hectàrea de sòl (hab/ha). 

En sòl urbà residencial de nova planta, addicció, reforma, ampliació o rehabilitació, amb excepció 
de l’ús residencial de promoció pública per a habitatge protegit o de protecció oficial es calcularà la 
densitat segons: 

Paràmetres a considerar: 

SCR : Superfície construïda per a ús residencial permesa pel planejament en la parcel·la. No es 
computa l’increment de superfície pel possible aprofitament de l’espai sota coberta. 

Nombre màxim d’habitatges: - El nombre màxim d’habitatges admesos per parcel·la és el resultat 
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de la superfície construïda per a ús residencial permesa pel planejament, SCR, dividit per 100. 

Nombre. màxim d’habitatges per parcel·la = SCR/100 
Si el nombre d’habitatges es troba entre el valor enter i l’enter,5 = núm. enter baix. 
Si el nombre d’habitatges es troba entre el valor enter, 51 i l’enter,99 = núm. enter alt 

En cas d’habitatge unifamiliar s’aplicarà: 

Nombre màxim d’habitatges per parcel·la = SCR/(parcel·la mínima x 0,5) 
Si el nombre d’habitatges es troba entre el valor enter i l’enter,5 = núm. enter baix. 
Si el nombre d’habitatges es troba entre el valor enter, 51 i l’enter,99 = núm. enter alt. 

2.9  Superfície mínima habitatges: 
La superfície mínima construïda de tot habitatge de venda lliure no serà inferior a 65 m2 i la 
corresponent superfície útil mínima serà de 55,50 m2.
Tota peça, excepte la cuina, bany i bany petit, que permeti inscriure un quadrat de 2,00 m x 
2,00 m es tractarà com a una habitació i per tant complirà amb els mínims de ventilació i 
il·luminació que fixi el codi d’habitabilitat per habitacions individuals. 

3  PARÀMETRES REFERITS A LA PARCEL·LACIÓ

3.1.  Alineació de vial: 

És l’alineació geomètrica que marca la separació entre els sòls edificables i els espais de vialitat 
pública. La donen els plànols d’ordenació i, normalment però no sempre, defineix amplades 
constants i regulars de l’espai viari. 

Les reculades permeses són les que disposen les Normes per a cada zona. Quan les normes 
permeten reculades, aquestes s’han de subjectar al que disposa l’article corresponent.

3.2.  Línia de façana: 
És la que resulta de la determinació d’alineacions respecte de la xarxa viària i que assenyala el 
límit a partir del qual es podran aixecar les edificacions privades que segons el tipus de zona, 
podrà coincidir o no, amb la línia oficial del carrer. 

3.3.  Parcel·la:
És la porció de sòl edificable. 

3.4. Solar: 
Parcel·la que, pel fet de reunir les condicions de superfície i urbanització establertes en aquest 
Pla d’ordenació, és apta per a ésser edificada immediatament. 

3.5.  Illa: 
És la superfície de sòl delimitada per les alineacions de vialitat contigües. 

3.6.  Parcel·la mínima: 
És la mínima superfície que ha de tenir un solar o finca perquè pugui ésser edificada. Les 
parcel·les existents i que constin inscrites en el Registre de la Propietat amb anterioritat a 
l’aprovació inicial del Pla d’ordenació urbanística municipal, encara que no acompleixin les 
prescripcions de parcel·la i façana, es consideraran igualment edificables. 

3.7.  Façana mínima: 
És la mínima longitud de façana a espai públic que han de tenir les parcel·les de superfície 
mínima perquè siguin edificables. 

3.8.  Profunditat edificable: 
És la distància màxima, amidada a partir de la línia de façana davantera, dins la qual s’ha 
d’inscriure l’edificació. La línia que la defineix no pot ésser ultrapassada per la façana posterior. 
La profunditat o fondària edificable, si la normativa específica de la zona no ho grafia, es 
prendrà sempre en el punt mig de la façana del carrer i serà una línia paral·lela a aquesta 
alineació. Cap finca no tindrà edificabilitat si no té façana a la via pública, encara que en el 
plànol d’estructura de sòl urbà hagi quedat grafiat per un error cadastral. 

3.9.  Tanques: 
Les tanques enfront a vials públics, dotacions i espais verds, es regularan, pel que fa a alçades i a 
materials, de conformitat amb les disposicions establertes per a cada zona o sector en què es 
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divideixi, a les ordenances del Pla parcial. Les tanques enfront a espais públics s’hauran de 
subjectar en tota la seva llargada, a les alineacions i rasants d’aquests; tanmateix, en determinats 

casos, es permetrà tirar-les enrere o recular凸les en part, amb la finalitat de relacionar millor 

l’edificació principal o les edificacions auxiliars amb l’alineació del vial. En aquests casos, l’espai 
intermedi entre edificació i alineació pública, s’haurà de mantenir, sistematitzat amb jardineria, a 
càrrec del propietari d’aquest sòl. 

El tancament entre parcel·les és obligatori d’obra massissa fins a 0,60 m i menor d’1,20 metres, de 
la rasant del terreny i la resta fins a 2,00 m amb reixa, filat o tanca vegetal. 

El tancament dels solars sense edificar, en línia de façana, serà obligatori, amb una tanca d’obra 
massissa arrebossada i pintada de 2,00 metres d’alçada per a solars entre mitgeres i amb la tanca 
amb xarxa metàl·lica o tanca verda per solars d’ocupació aïllada. 

4  PARÀMETRES REFERITS A L’EDIFICACIÓ

4.1. Rasants: 
Rasant del carrer és la cota definida en cada punt de la línia de carrer. 

Rasant del terreny al voltant d’una edificació és la cota del terrenys en el seu encontre amb els 
paràmetres de façana.

4.2. Nombre màxim de plantes: 
És el nombre màxim de plantes permeses dins l’alçada reguladora màxima. Cal respectar, 
alhora, aquestes dues constants: alçària i nombre de plantes. 

4.3. Planta soterrani: 
Són les superfícies situades per dessota de la planta que tingui la consideració de planta baixa 
de l’edificació. Es permeten, sotmetent-les a les mateixes condicions d’ocupació de la planta 
baixa corresponent, inclosa l’aprofitament del pati, si és dóna el cas. 

Per a plantes completament soterrades, no és permès l’ús d’habitatge, estudi, despatx, oficina 
ni usos complementaris residencials o sanitaris ni cap altre que exigeixi una permanència 
continuada de personal en aquesta planta si la planta soterrani queda completament enterrada 
en el sòl. Sí es permetran, si la planta soterrani respecte del carrer és lliure respecte del pati, 
amb les condicions higièniques i d’habitabilitat que exigeix la normativa vigent. 

Les plantes inferiors a un primer soterrani només es podran destinar a garatges, mals 
endreços, instal·lacions tècniques, cambres blindades o similars. 

En cas que el soterrani sobresurti més d’1 m per sobre de la rasant del carrer, es 
comptabilitzarà com a planta baixa la superfície del soterrani que tingui aquesta alçada. Si la 
planta soterrani té una façana ventilada es considerarà semisoterrani i la seva superfície 
computarà un 50% a l’hora de calcular l’aprofitament de la parcel·la. L’alçada mínima lliure de 
les plantes soterrani és de 2,20 m. 

4.4. Planta baixa: 
Es regula com a tal el volum construït des del nivell de la rasant del vial o espai públic en el 
punt mig de la façana. En les zones residencials fins a una alçada màxima de 3,60 metres a 
partir de la qual el volum restant es considerarà com una primera en alçada. 

La planta baixa, als edificis de nova construcció, tindrà una alçada mínima de 3 metres (si és 
local comercial) i de 2,80 (si es destina a habitatge). 

A la planta baixa, en les qualificacions en què s’admet l’ús residencial, serà permès l’ús 
d’habitatge, atès que és comú en l’actualitat. 

Per situar la cota del paviment de planta baixa en el cas d’ordenació segons alineació de vial, 
es prendrà com a referència la rasant de la vorera a la qual fa front la façana davantera. La 
cota del paviment s’haurà de situar entre 0,60 m per dessota del punt de màxima cota i 0,60 m 
per sobre del punt de mínima cota de rasant. Quan, d’acord amb l’aplicació d’aquesta condició i 
a causa del pendent del vial, hi hagi més d’una planta que se situï dins dels límits establerts, 
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tindrà la consideració de planta baixa, per a cada parcel·la, la de posició inferior. En el cas 
d’ordenació en edificació aïllada, tindrà la consideració de planta baixa aquella que llur 
paviment quedi situat a un metre (com a màxim) per damunt de la cota de la rasant del vial o de 
l’espai públic que faci front a la parcel·la. 

4.5. Planta pis: 
S’entendrà per planta pis tota planta edificada situada per damunt de la planta baixa. Aquestes 
plantes superiors s’han d’ajustar en línia de façana, pati d’illa i fondària edificable a les 
ordenances específiques de cada zona respecte d’aquest tema, les quals fixen, també, el  
nombre màxim de plantes. 

L’alçada lliure entre forjats de plantes amb ús d’habitatge ha de ser com a mínim de 2,70 
metres. L’alçada mínima habitable entre el paviment acabat i el sostre ha de ser com a mínim 
de 2,50 m. En el cas de cambres higièniques, cuines i espais de circulació, aquesta alçada no 
serà inferior a 2,20 m 

4.6. Planta sota coberta i coberta 
El punt d’arrencada de la coberta no podrà sobrepassar l’alçada reguladora, sense que en cap 
cas no es trobi a més de 80 cm per sobre de l’últim forjat, mesurat en el pla vertical de la 
façana. El pendent de coberta no podrà superar el 30%. 

En aquelles instal·lacions al servei de l’edifici que, per raons tècniques, s’hagin de situar a l’aire 
lliure, s’haurà de justificar la seva ocupació i procurar el mínim impacte visual. 
S’admet l’aprofitament de l’espai sota coberta per a usos complementaris de l’habitatge. 
Concretament, es podrà utilitzar com a habitable sempre que es compleixin les següents 
condicions: 

‚ En cap cas podran constituir un habitatge independent i sempre restaran supeditats a 
l’habitatge situat en la planta immediatament inferior. 

‚ La superfície construïda no podrà superar el 50% de la planta inferior, inclosos espais 
comuns. 

‚ El valor mitjà de l’alçada mínima no ha de ser inferior a 2,50 m. 

Es podran obrir terrats dins la coberta sempre que es mantingui el ràfec i no sobresurti de la 
línia teòrica del 30 % de pendent. En la zona de nucli antic no s’admetran terrats i tan sols es 
podran col·locar finestres seguint el pendent de la teulada. La superfície d’ocupació de les 
obertures no sobrepassarà el 10% del vessant de la superfície de coberta. La separació entre 
terrasses de la mateixa parcel·la serà d’1,50 m. No s’admeten terrasses a les cantonades 
trencant la línia de separació d’aigües. 

Les obertures de ventilació s’adaptaran al pla de la coberta. Quan calgui disposar d’obertures 
d’il·luminació i ventilació de la planta sota coberta, per complir amb el Decret d’habitabilitat, 
s’admetran finestres integrades al pla de la coberta inclinada. 

4.7. Volades i cossos sortints: 
És la condició que fixa les característiques i la superfície màxima amb què es permetrà que les 
plantes altes envaeixin la superfície vial en avançar la línia de façana en forma de balcó, galeria 
o tribunes. 

La projecció vertical dels cossos volats no podrà arribar en cap cas a 30 cm del límit exterior de 
la vorera, a més de les limitacions indicades en aquest article. 
Excepte en els carrers de més de 12 m, serà obligat que el front de la volada sigui paral·lel a la 
línia de façana i, en tots els casos, que l’arrencada es retiri 80 cm de l’eix mitjancer. 

No es permeten volades situades a menys de 3 m de qualsevol punt de la rasant de la vorera. 
Sobre el pati d’illa, excedint de la profunditat edificable, valdran els mateixos paràmetres que 
tingui la corresponent façana del carrer. 

Superfícies i volades màximes: 
Per als conjunts històrics (Zona A) 

Per a la primera planta: 
Volada màxima: 0,50 m. 

 Superfície màxima: Longitud façana x 0,40. 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5817 – 14.2.20118906

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

20

Per a les restants plantes: 
Volada màxima: 0,35 m.  

 Superfície màxima: Longitud façana x 0,20 m. 

Per als conjunts d’alineació geomètrica (Zones B,D,E,F,G i H)  

Volada màxima = Amplada carrer /10 = < 1,20 m. 

La superfície de la volada serà segons si és balcó o tribuna: 
 Sup. de Balcó = ½ Amplada Façana x (A. carrer/10) 
 Sup. de Tribuna = 1/3 Amplada Façana x (A. carrer/10) 

        Superfície màxima de volada: 
Sv màx. = sup. balcó + sup. v tribuna. 
Sv màx.= ½ Façana x (A. carrer/10) 

4.8. Ràfec: 
És la part de coberta que sobresurt del pla de la façana per tal de protegir-la de l’acció directa 
de la pluja. Els ràfecs de teulada tindran una volada màxima de 0,60 metres en els carrers 
d’amplada fins a 12 m, i de 0,80 m en els carrers més amples. 

4.9. Celoberts: 

Espai no edificat situat dins el volum d’edificació i destinat a obtenir il·luminació i ventilació. 

1. Els celoberts poden ser interiors o mixtos. Són interiors els celoberts que no s’obren a espais 
lliures o a vials, i són mixtos els oberts a aquests espais. 

2.  La dimensió i superfície mínima obligatòria dels celoberts interiors depèn de llur alçada. La 
dimensió del celobert interior ha de ser la que permeti inscriure a l’interior seu un cercle de 
diàmetre igual a un sisè de la seva alçada, amb un mínim de 3 m que no produeixi en cap 
punt de la seva planta estrangulacions de menys de 2 m i que les seves superfícies mínimes 
obeeixin a la taula següent: 

Alçada Superfície mínima 

Fins PB+2P 9 m2

PB+ 3P 12 m2

PB + 4P 14 m2

PB + 5P 16 m2

3. Els celoberts mixtos, que són els oberts per alguna o algunes de les seves cares a espais 
lliures o vials, hauran de respectar les distancies mínimes entre parets fixades pel diàmetre 
del cercle inscriptible que diu el numero anterior d’aquest article. No seran aplicables, 
contràriament, a aquests celoberts, les superfícies mínimes fixades a la taula anterior. Les 
parets dels celoberts mixtos s’han de considerar com a façanes a tots els efectes. 

4. El celobert serà mancomunat quan pertanyi al volum edificable de dues o més finques 
contigües. Serà indispensable, als efectes d’aquestes Normes, que l’esmentada comunitat 
de pati s’estableixi per escriptura publica, inscrita al Registre de la Propietat. 

Els patis mancomunats s’han de regir, pel que fa a la forma i dimensions, pel que es disposa 
per als patis interiors i els mixtos. 

5. Als efectes del que disposa aquest article sobre celoberts interiors, s’han de tenir en compte, 
a més les regles següents: 

a.  La llum mínima entre murs del celobert no es podrà reduir amb sortints o altres elements 
o serveis, com són els safareigs. 

b.  L’alçada del celobert a efectes de determinació de la seva superfície, s’ha d’amidar en 
nombre de plantes des de la més baixa que el necessiti servida pel celobert fins a la més 
elevada.

c.  El paviment del celobert ha d’estar, com a màxim, un metre per damunt del nivell de sòl 
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de la dependència a il·luminar o ventilar. 

d.  Els celoberts es podran cobrir amb claraboies, sempre que es deixi un espai perifèric 
lliure sense tancaments de cap classe, entre les parets del celobert i la claraboia, amb 
una superfície de ventilació mínima del 20 per 100 superior a la del celobert. 

4.10. Patis de ventilació: 
Amb aquest nom es designen espais no edificats, d’igual significació que els celoberts, però 
destinats a il·luminar o ventilar escales o dependències diferents de les peces principals dels 
habitatges. 

1. Els patis de ventilació poden ser interiors o mixtos, com els celoberts. 

2. La dimensió i superfície mínima obligatòria dels patis de ventilació depèn de l’alçada La 
dimensió del pati ha de ser la que permeti inscriure-hi un cercle de diàmetre igual a un setè 
de l’alçada total de l’edifici, amb un mínim de 2 m que no produeixi en cap punt de la planta 
estrangulacions de menys de 2 m i amb una superfície mínima segons la taula següent: 

Alçada Superfície mínima 

Fins PB+2P 5 m2

PB+ 3P 7 m2

PB + 4P 9 m2

PB + 5P 11 m2

3. Regiran, quant als patis de ventilació les regles següents: 

a.  No és permès de reduir les llums mínimes interiors amb sortints. 

b. L’alçada del pati, a efectes de determinació de la superfície, s’ha d’amidar en nombre 
de plantes, des de la més baixa que el necessiti, fins a la més alta servida pel pati. 

c.  El paviment del pati ha d’estar, com a màxim, a un metre per damunt del nivell del sòl 
de la dependència a ventilar o il·luminar. 

4. Els patis de ventilació mixtos han de complir condicions anàlogues a les establertes per als 
celoberts mixtos. 

5. Els patis de ventilació es podran cobrir amb claraboies, sempre que es deixi un espai 
perifèric lliure sense tancament de cap tipus, entre la part superior de les parets del pati i la 
claraboia, amb una superfície de ventilació igual a la superfície del pati. 

4.11. Pati d’illa: 
És la superfície delimitada per l’alineació geomètrica que defineix les façanes d’edificació 
interiors a l’illa. Aquesta alineació és, normalment, paral·lela a la línia de façana segons una 
“profunditat edificable”. 

Quan s’admeti l’edificació en el pati interior d’illa s’ajustarà a les condicions següents, sens 
perjudici del que aquest Pla determini per a cada zona: 

1. L’edificació en interior d’illa, quan sigui permesa en les condicions generals de tipus 
d’ordenació, no pot depassar l’alçada lliure de 3,50 metres amidats des de la cota de 
referència de l’alçada reguladora fins a sobre forjat, s’haurà de cobrir mitjançant coberta 
plana. Les alçades de les parets mitgeres seran d’1,80 m i amb obra massissa i amb el 
mateix acabament de façana en ambdues cares. 

2. L’alçada de l'edificació a pati d'illa només es podrà entendre referida a la rasant d'un carrer, 
fins a una profunditat igual a la meitat de la distància entre les dues alineacions interiors 
d'illa oposades. 

3.  Es podran construir piscines separades un metre de les mitgeres, mantenint la rasant del 
nivell de la planta baixa. 

4. Es prohibeix la construcció de llars de foc, barbacoes, i xemeneies dins el pati d’illa separats 
de l’edifici principal. Sempre es faran adossats a l’edifici principal i la xemeneia sobresortirà 
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un metre del ràfec de la coberta de l’edifici principal. En el cas que l’edifici del costat sigui 
més alt, la xemeneia sempre haurà de sobrepassar el ràfec de les cobertes veïnes. 

4.12. Separacions als límits o patis privats: 
Les separacions mínimes de l’edificació o edificacions principals a la façana de la via pública, al 
fons de parcel·la, a les seves partions laterals i entre edificacions d’una parcel·la no poden 
ésser ocupades per l’edificació i seran destinades a aparcament, jardins, etc, segons es fixi als 
paràmetres de cada zona. 

Aquestes separacions són distàncies mínimes. A partir d’aquestes, se situaran les edificacions i 
els cossos sortints. 

Les plantes soterrani resultant de rebaixaments, anivellacions de terreny o excavacions, hauran 
de respectar les distàncies mínimes a les partions de la parcel·la, llevat que es tracti de rampes 
per a l’accés des de l’exterior als usos permesos en els soterranis. 

4.13. Alçada reguladora màxima: 
S’estableixen les següents alçades màximes reguladores: 

- PB+PP   =       7,00 m 
- PB+2PP =     10,50 m
- PB+3PP  =    13,50 m

En relació al nombre de plantes i a la seva relació amb l’alçada reguladora màxima s’establirà 
que el punt d’arrencada del pendent de la coberta (mesurada sobre el forjat), no estarà, en cap 
cas, per damunt de 0,8 metres per sobre de l’últim forjat mesurat en el pla vertical de la façana. 

A la zona “A”, Conjunts Històrics, els captadors solars estaran integrats i recolzats a la coberta, 
coincidint els seus angle d’inclinació i orientació amb els del pla de la coberta on es posin i es 
podran separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,20 metres. No s’admeten estructures 
elevades. 

Els aparells de climatització i les antenes tradicionals o parabòliques, s’hauran de col·locar en 
el pendent de la teulada que doni a l’interior de l’illa o en el punt que menys afecti la visió de la 
via pública. 

4.14. Regles sobre la determinació del punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima: 
El punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima (ARM) d’un edifici estarà en funció de la 
rasant del vial al qual fa front. 

L’alçada reguladora màxima es compta des de sota del pla de l’últim forjat i la línea de façana, 
per tant la planta coberta inclinada complirà aquesta condició. El pendent de la teulada no 
podrà ser superior del 30%. 

Per a edificis acabats en terrassa es considerarà el pla d’arrencada de la planta coberta, el pla 
superior dels elements resistents de la darrera planta pis. Les baranes tindran una alçada 
màxima de vuitanta centímetres per sobre de l’alçada reguladora màxima. 

Les cobertes planes no podran sobrepassar la línia de façana, per tant no podran fer volada.

La barana del terrat, acabaments de coberta o elements decoratius quedaran inclosos en el 
díedre del 30% que forma l’alçada reguladora màxima i el pla inclinat de la coberta amb el 
carener centrat. Per a la façana posterior, serà d’aplicació la mateixa disposició que per a la 
façana principal. En qualsevol cas, la barbacana del carrer i la del pati interior quedaran 
situades al mateix nivell. 

Les construccions auxiliars com dipòsits, claraboies, caixes d’escala i d’ascensors, etc, no 
podran superar un díedre del 30%, definit sobre el pla horitzontal de l’alçada reguladora, més 
50 cm i des de les línies de façana i de fondària edificable. 
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a) En l’ordenació referida a l’alineació de vial: 
Si la rasant del carrer, presa a la línia de façana presenta una diferència de nivells entre 
els extrems d’aquesta, menor o igual a 1,20 m, l’alçada reguladora es prendrà en el punt 
situat a menor cota dels dos següents: 

‚ El centre de la façana, si la rasant és continua. 
‚ El punt situat a 0,60 m per damunt de la rasant de la façana de menor cota. 
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Si la diferència de nivells existents en els extrems de la façana és superior a 1,20 m, la 
façana es dividirà en els trams necessaris perquè en cada tram la diferència de nivells 
sigui igual o inferior a 1,20 m. En aquest casos, l’alçada reguladora es prendrà 
independentment en cada tram i d’acord amb les determinacions indicades en l’apartat (a) 
descrit anteriorment. 

A
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.M
.

A

B

<1,20m

<1,20mC

A

A
.R

.M
.

B

<1,20m

<1,20m

L

A - C < 1,20 m.
C - B < 1,20 m.

b) En edificis amb façana a dues o més vies que facin cantonada o xamfrà 
Si l’alçada fos la mateixa en cada front de vial, s’aplicaran les determinacions de l’apartat 
(a) tractant el conjunt de les façanes desenvolupades com si en fossin una de sola. 

Si les alçades reguladores fossin diferents, es dividirà la façana en els trams necessaris 
per tal que, en cada tram, l’alçada reguladora sigui la mateixa. En cada tram s’aplicaran 
les regles descrites en els apartats anteriors. 

c) En edificis amb façana a dues o més vies que no formin cantonada o xamfrà 
Si l’edificació en cada front està separada per l’espai lliure interior d’illa, es regularà la seva 
alçada com si es tractés d’edificis independents. 

Si no hi ha separació per l’espai lliure interior d’illa, l’alçada s’aplicarà per cada front 
d’edificació fins a una fondària edificable determinada per la distància equidistant 
d’ambdues alineacions. 

d) En l’ordenació aïllada 
És l’alçada que poden assolir, com a màxim, les edificacions en el pla d’arrencament del 
pendent de la coberta. L’amidament de l’alçada reguladora es farà comptant el nivell 
natural de les terres, abans de qualsevol modificació, en qualsevol punt del terreny en 
contacte amb l’edificació fins a l’alçada de l’arrencament del pla de coberta. Per tant, el 
projecte haurà d’acompanyar, en aquesta ordenació, un plànol topogràfic de l’estat inicial 
de la parcel·la i les preexistències i un plànol amb diferents perfils del sòl, que marquin 
l’estat inicial i final de la parcel·la. 

4.15. Vialitat 
a) Voreres 

Anirà a càrrec de la propietat l’execució de la vorera en el tram de façana corresponent a 
la seva finca i dels serveis urbans que s’hagin de soterrar a la vorera (sempre que estigui 
qualificada com a solar edificable, i no inclosa en cap àmbit de planejament superior, el 
qual ja defineix l’acció urbanitzadora). 

Les ordenances municipals o la llicència corresponent fixaran l’abast de la intervenció, els 
terminis i les garanties necessàries per a la seva execució. 

L’ample de les voreres a preveure en els nous SUD, i els PAU seran com a mínim 
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d’1,50 m. 

 b) Xamfrans 
En els encreuaments de les noves vies de la xarxa bàsica que no siguin estatals o 
provincials, l’edificació de nova planta no podrà envair l’espai delimitat per l’encreuament 
de les alineacions dels vials ni la corda que uneix els punts de tangència d’una 
circumferència de vuit metres (8 m) de radi. 

No obstant això, quan un dels vials tingui una amplada inferior a deu metres (10 m) el radi 
de la circumferència es podrà reduir fins a sis metres (6 metres). 

Els SUD, els PAU i PEU, precisaran amb detall els encreuaments en xamfrà. 

4.16. Edificació auxiliar: 
És una edificació exclusivament en planta baixa, amb coberta inclinada o plana i fins a una 
alçada màxima de 3,20 metres considerada des del nivell de les terres fins al forjat pla o 
l’arrencament de la teulada. Si és inclinada tindrà un pendent màxim del 30 % amb acabament 
de teula àrab. 

Aquesta ordenació està regulada per cada zona. Apareix usualment com a sostre que ocupa 
l’edificabilitat atorgada al pati per la corresponent qualificació urbanística de la parcel·la, o com 
a edificabilitat atorgada específicament a solars amb façana a la via pública. 

Aquesta edificabilitat se situarà com a continuació natural de la planta baixa o semisoterrani 
(segons el cas) a excepció dels casos grafiats explícitament en el plànol “estructura del sòl urbà 
i urbanitzable” on, per preexistències o altres consideracions, es fixa la posició de l’edificabilitat 
respecte del pati. 

En el cas de piscines privades, aquestes es poden situar en la franja de separació existent 
entre el límit de parcel·la i l’edificació definida per a cada zona, amb una separació mínima al 
límit de parcel·la d’1 m. 

En les qualificacions urbanístiques en què sigui permesa l’edificabilitat del pati en línia de façana 
(lateral o posterior) i aquesta façana faci front a un carrer que disposi de la urbanització bàsica i 
d’accés rodat i de vianants, es podrà autoritzar un ús residencial amb els paràmetres que fixi la 
qualificació urbanística. En la resta dels casos, els usos permesos seran els mateixos que els de 
la planta baixa (quan l’edificabilitat sigui prolongació de la planta baixa principal) i només usos 
auxiliars a l’habitatge (garatge, magatzem particular etc) quan aquesta edificabilitat atorgada al 
pati se situï separada de l’edifici principal en aplicació de la normativa específica de cada 
qualificació.

4.17. Sòl lliure d’edificació: 
Són les superfícies utilitzables exclusivament com a espai lliure privat.

Aquesta zonificació apareix normalment en la part posterior de les parcel·les en tipologia 
d’edificació contínua i a tot l’entorn en tipologia aïllada i en cap cas no són acceptables altres 
usos que el propi d’una zona verda. S’admetrà, no obstant això, la col·locació de piscines 
segons les determinacions de l’apartat anterior.

En aquests espais es permetrà la col·locació de cisternes soterrades per a reg.

4.18. Reculades de l’edificació: 
Es defineixen dos tipus de reculada: 

a) La reculada del cos d’edificació que es dóna quan una part d’una planta s’enretira 
respecte de la línia definida per l’aplicació de la fondària edificable, amb la finalitat de 
no esgotar aquesta fondària. 

b) La reculada per motius compositius, que es dóna quan part o parts de les façanes dels 
edificis es retiren escassament (màxim 40 cm) de l’alineació d’edificació o la que resulta 
d’aplicar la fondària edificable màxima. 

4.19. Mitgeres: 
És el mur emplaçat sobre la partió de parcel·la que va des dels fonaments fins a la coberta 
sense interrupció de continuïtat i sobre el qual recauen les servituds de mitgera, ús 
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mancomunat i impediment d’obertura. 

El tractament de les mitgeres serà el següent: 

a. Si queden vistes hauran de quedar com a mínim arrebossades i pintades del color de la 
façana del carrer. 

b. Si la parcel·la contigua no està edificada, la mitgera, es podrà protegir amb plaques de 
fibrociment o planxa amb aïllament, del mateix color de la façana del carrer. 

c. Es prohibeixen els aïllaments i l’obra ceràmica o de formigó vistos.

4.20. Rètols: 
Qualsevol rètol a situar en el nucli urbà haurà d’estar vinculat amb l’activitat a desenvolupar en 
el local i fixat directament a la façana, amb unes mesures adequades a les obertures, sense 
possibilitat d’ocupar tota la façana. Es prohibeixen altres rètols publicitaris. 

Els rètols a situar en el nucli antic s’hauran de realitzar amb materials adients a l’entorn, hauran 
d’estar col·locats a la façana i no es podran fixar als balcons ni cossos sortints. Es prohibeixen 
específicament els rètols  lluminosos. 

4.21. Arbres: 
Es podran plantar arbres en les finques urbanes sempre que es retirin de les mitgeres un mínim de 
3 m dels límits de la propietat. 

4.22. Cisternes per a reg: 
Serà obligatòria la construcció de cisternes per regular el reg dels jardins o verds privats en els 
solars subjectes a les tipologies “J” i “G”, en la resta seran recomanables, la capacitat de la 
cisterna serà com a mínim de 10 litres per cada m2 de jardí. La construcció s’integrarà dins del 
disseny del jardí de manera que no sigui apreciable. 

4.23. Piscines 
1. S’entén per piscines totes aquelles construccions o instal·lacions destinades a contenidors 
d’aigua diferents dels dipòsits, ja sigui piscines pròpiament dites, estanys o fonts, tinguin un 
caràcter permanent o desmuntable, siguin exteriors o coberts. 

2. Per a habitatges unifamiliars la seva capacitat conjunta no excedirà dels setanta cinc metres 
cúbics (75 m3), a la qual es podrà afegir en el cas de l’habitatge plurifamiliar, cinc metres cúbics 
(5 m3) per habitatge servit inclòs en la mateixa parcel·la, fins a un màxim de cent setanta 
metres cúbics (170 m3).

3. Les piscines s’hauran de mantenir dins de les plataformes d’anivellament del terreny, en cas 
que en sobresurtin la seva superfície computarà als efectes d’ocupació de parcel·la. En el cas 
de l’ordenació aïllada respectaran els límits d’edificació per a cada zona, en la resta de casos 
se separaran un metre (1 m) dels límits de parcel·la. 

4.24. Aparcaments: 
a) Règim aplicable 

S’entén com àrea d’estacionament tot espai obert, fora de la calçada, especialment destinat a 
parada de vehicles automòbils. Reben el nom d’aparcament o garatge aparcament els espais 
situats a l’interior dels edificis o en el sòl o subsòl de terrenys edificables del mateix solar, i les 
instal·lacions mecàniques especials destinades a la guarda de vehicles automòbils. La 
construcció dels estacionaments, aparcaments i garatges aparcaments s’ajustarà a les 
condicions definides en aquest apartat i, a més, a les limitacions addicionals exigibles sobre la 
base d’altres possibles usos compatibles, com per exemple estacions de servei, neteja de 
vehicles, tallers de reparació d’automòbils i instal·lacions auxiliars. 

b) Superfície computable 
Les superfícies d’edificació, preses per calcular el nombre de places d’aparcament o garatge 
aparcament, d’acord amb les normes urbanístiques s’hauran de referir a la “superfície total 
construïda”, que inclou la del local destinat a l’activitat considerada, la dels serveis, 
magatzems i altres annexos existents. 

Quan per aplicació del càlcul del nombre de places mínimes resulti un número fraccionari de 
places, qualsevol fracció igual o menor a la meitat es podrà descomptar i la superior a la 
meitat s’haurà de computar com un espai més. 
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c) Superfície mínima 
La plaça de garatge aparcament mínima s’estableix en un rectangle regular de 4,50 m x 2,25 
metres disposat en bateria i de 5,50 m x 2,00 m si la disposició és en filera. 

En els garatges i aparcaments públics per a vehicles lleugers, serà necessari reservar com a 
mínim una plaça per cada cent de la seva capacitat total, per a vehicles que transporten 
passatgers minusvàlids. L’amplada mínima serà de tres metres i trenta centímetres (3,30 m). 
No s’admeten reduccions de la seva superfície per pilars, murs, serveis, etc. No es permet la 
col·locació de cap element constructiu (pilars, baixants, murs, etc) en els carrils de circulació i 
maniobra. 

Els espais destinats a aparcament no es podran superposar als destinats als carrils de 
circulació i maniobra. Els carrils de circulació seran de, com a mínim, 3 metres d’amplada. No 
es permet la col·locació de cap element constructiu (pilars, baixants, murs, etc) en els carrils 
de circulació i maniobra. 

Els vehicles no podran sobresortir dels límits del rectangle que defineix la plaça d’aparcament. 

d) Llicències 
Estaran subjectes a llicència prèvia de l’administració municipal la instal·lació, ampliació i 
modificació d’estacionaments, aparcaments i garatges aparcaments. En la sol·licitud 
corresponent es farà constar, de forma expressa, a més dels requisits generals pertinents a 
cada cas, la naturalesa dels materials de construcció, nombre, pendent i dimensions de les 
rampes i radis de gir i dels accessos a la via pública i les mesures de precaució projectades 
per evitar incendis. 

e) Consideració de l’activitat de garatge aparcament en edificis residencials 
Els aparcaments i garatges aparcaments s’assimilaran a l’ús industrial a efectes d’admetre’ls 
per a l’emplaçament i la situació en qual es trobin, i es regularan d’acord amb la LIAA. 

f) Supòsit especial 
L’Ajuntament podrà denegar la instal·lació d’aparcaments o garatges aparcaments en 
aquelles finques situades en vies que pel seu trànsit o característiques urbanístiques 
singulars així ho aconsellin, excepte en el cas que s’adoptin les mesures correctores 
oportunes mitjançant les condicions requerides en cada cas. 

g) Alçada lliure mínima 
Els locals no destinats a habitatge, tindran una alçada lliure mínima en tots els seus punts de 
dos metres i vint centímetres (2,20 m) que no es podrà reduir amb canalitzacions o 
instal·lacions similars en les zones de circulació. Abans d’accedir al garatge, s’indicarà amb 
un rètol pertinent l’alçada màxima dels vehicles que poden penetrar. 

h) Disposició de les places 
La disposició de les places d’estacionament, aparcament i garatge aparcament serà tal que 
permeti accedir a totes elles directament. 

i) Passadissos i accessos 
En els plànols dels projectes que es presentin amb les sol·licituds de llicència figuraran 
assenyalats els emplaçament i passadissos d’accés dels vehicles, tant en els estacionaments 
com en els aparcaments i garatges aparcaments. 

A l’executar els projectes, s’assenyalaran sobre el paviment els emplaçaments i passadissos, 
així com el recorregut del camí per a l’usuari com a vianant per tal d’evitar el risc d’envestida. 

Els accessos que donen a la via pública estaran dotats dels senyals de circulació preceptius 
per advertir a vianants i vehicles. 

Per facilitar l’accés de minusvàlids als aparcaments públics, serà necessari que la planta on 
s’estableixi la reserva de places esmentada anteriorment estigui dotada amb un ascensor o 
bé una rampa, amb les condicions establertes pel Decret 135/1995, de 24 de març que 
desplega la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del codi d’accessibilitat. 

j) Rampes i accessos 
Els garatges que tinguin més de 15 places d’aparcament estaran obligats a preveure un espai 
d’espera per a l’entrada i sortida de cotxes que no destorbi la circulació del carrer, amb una 
longitud mínima de 5 metres i un pendent màxim de 4%, la resta de casos s’ajustarà a les 
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determinacions que fixi el codi tècnic de l’edificació 

L’amplada dels accessos a aparcaments no serà inferior a cinc metres i quaranta centímetres 
(5,40 m) per a dos sentits de circulació i a tres metres (3 m) per a un únic sentit. 

Els accessos per a un únic sentit de circulació podran ser utilitzables alternativament en un i 
altre sentit mitjançant la senyalització adequada. 

Les rampes tindran l’amplada suficient no inferior a tres metres (3 m) pel pas lliure dels 
vehicles; quan des d’un extrem de la rampa no sigui visible l’altre extrem, i la rampa no 
permeti la doble circulació, haurà de disposar un sistema de senyalització adequat de 
bloqueig. Les rampes no sobrepassaran del 23% en el punt de màxim pendent. 

k) Aparells elevacotxes 
Es podrà autoritzar la instal·lació d’aparells elevacotxes per a l’accés al garatge aparcament. 
Quan l’accés es realitzi exclusivament per aquest sistema s’instal·larà un aparell per cada 20 
places o fracció. L’espai d’espera horitzontal tindrà un fons mínim de 10 metres i l’ample no 
serà inferior a 6 metres. 

l) Accés i sortida de vianants  
L’accés de vianants al garatge aparcament públic s’efectuarà a través de locals o passos 
destinats únicament al servei propi. 

Aquest apartat s’actualitzarà a mida que vagin sorgint les diverses normatives sectorials en 
prevenció d’incendis i accessibilitat 

m) Prevenció d’incendis i serveis de guarda 
En matèria de prevenció d’incendis s’aplicarà allò que disposa l’apartat corresponent en la 
normativa general. 

n) Ventilació 
S’adaptarà a les determinacions de les diferents normatives que regulin aquest aspecte, i com 
a mínim es complirà: 

Quan la ventilació sigui forçada haurà d’assegurar una renovació mínima d’aire de 15 m3/hora 
per metre quadrat de superfície. 

El sistema de ventilació estarà projectat i es realitzarà amb l’amplitud suficient per impedir 
l’acumulació de gasos nocius en proporció capaç de produir accidents. La superfície de 
ventilació a través de les obertures serà com a mínim d’un 5% de la del local, quan es trobin 
en façanes oposades que assegurin l’eliminació de l’aire a l’interior. Si totes les obertures es 
troben en la mateixa façana, aquesta superfície de ventilació haurà de ser de 8% com a 
mínim. 

o) Lavabos 
En els garatges d’ús públic s’instal·larà un bany petit format per un wàter i lavabo com a 
mínim. 

4.25. Gestió de Residus:
a) Els enderrocs de la construcció, i d’excavació, que es generin en el desenvolupament del 

pla d’instal·lacions autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya, es gestionaran 
obligatòriament d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus. Actualment la Llei 
6/1993 de 15 de juliol, reguladora dels residus, i Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

b) Qualsevol actuació que es desenvolupi en un emplaçament relacionat amb activitats 
potencialment contaminants del sòl, cal que s’ajusti al compliment del Real Decreto 
9/2005, de 14 de gener pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment 
contaminants del sòl i els criteris i estàndards per la declaració de sols contaminats. 

c) En cas que es prevegi enderrocar edificacions que presentin elements de fibrociment amb 
contingut d’amiant, caldrà donar compliment al Real Decreto 396/2006 de 31 de març, pel 
que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb 
risc d’exposició a l’amiant, així com el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de 
gestió de residus. Aquests residus es gestionaran en instal·lacions autoritzades per 
l’Agència de Residus de Catalunya. Caldrà donar compliment als criteris establerts en el 
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
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d’ecoeficiència en els edificis. 

d) Caldrà donar compliment als criteris establerts en el Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel 
qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

4.26. Protecció contra el foc 

La xarxa d’abastament d’aigua disposarà dels hidrants d’incendi suficients que satisfacin les 
condicions tècniques especificades en l’annex del Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre 
condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. 

Les àrees edificables, si les instal·lacions són fixes o temporals, compliran amb les condicions de 
seguretat per garantir la protecció dels seus ocupants en l’annex del Decret 241/1994, de 26 de 
juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. 

La zona de Vilalleons, al ser un nucli dispers li serà d’aplicació el que disposa la Llei 5/2003 de 22 
d’abril de mesures de prevenció dels incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat 
immediata amb la trama urbana i el Decret 123/2005 de 14 de juny, que desplega la Llei 5/2003. 

TÍTOL   III RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS 

Article   48.  Classificació i qualificació del sòl 

1. El sòl no urbanitzable protegit, en cap cas no es podrà transformar en urbanitzable durant 
la vigència d’aquest Pla ni es podrà parcel·lar. El seu règim d’ús serà únicament el que es 
preveu en els articles 47 al 54 del TRLUC.

2. Es consideren sòl urbà els terrenys inserits en el teixit urbà que tenen tots els serveis 
urbanístics bàsics o són compresos en àrees consolidades per l’edificació almenys en les 
dues terceres parts de llur superfície edificable, i els terrenys que, en execució del planejament 
urbanístic, assoleixen el grau d’urbanització que aquest determina.

3. El sòl urbà no consolidat podrà passar a ser considerat sòl urbà consolidat quan es 
desenvolupin els polígons d’actuació urbanística, mitjançant els plans de millora urbana, 
s’hagin fet totes les cessions obligatòries i s’hagi realitzat efectivament les obres 
d’urbanització. 

4. El sòl urbanitzable passarà a ser sòl urbà per mitjà dels procediments establerts a 
l’ordenament urbanístic i sempre serà necessària l’aprovació definitiva del planejament derivat, 
la realització efectiva de les obres d’urbanització i el compliment pels propietaris de les 
obligacions corresponents. 

5. El sòl no urbanitzable protegit, en cap cas no es podrà transformar en urbanitzable durant 
la vigència d’aquest Pla ni es podrà parcel·lar.

Article   49.  Abast de les determinacions d’aquest Pla 

1. En el sòl urbà consolidat, el Pla d’ordenació precisa una qualificació del sòl de manera 
detallada, essent, en conseqüència, de compliment immediat i directe, sense necessitat 
d’una regulació ulterior. 

2. En el sòl urbà no consolidat, es detallarà l’ordenació a partir del desplegament dels plans 
de millora urbana. Aquest Pla d’ordenació fixa, per a cadascun dels àmbits, la xarxa viària 
que s’ha de completar i els serveis urbans necessaris. 

3. En el sòl urbanitzable delimitat, l’ordenació detallada l’efectuarà el Pla parcial. El POUM 
fixa, amb caràcter mínim i de manera vinculant, les determinacions sobre la xarxa viària, els 
espais lliures, les dotacions comunitàries, la urbanització bàsica, el tipus d’ordenació, la 
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densitat d’habitatges pels sectors residencials i els estàndards d’aprofitament, així com el 
sistema de gestió. 

4. En el sòl no urbanitzable, la regulació legal és d’aplicació directa, amb les particularitats 
que s’assenyalen en aquestes Normes urbanístiques. 

Article   50.  Els sistemes 

Els sòls qualificats com a sistemes configuren els terrenys destinats al interès col·lectiu, perquè 
estructuren el territori i asseguren el desenvolupament i funcionament equilibrat dels diferents 
àmbits del municipi. 

Article   51.  Les  zones 

Les zones corresponen a les superfícies de sòl destinades per l’ordenació a ser susceptibles 
d’aprofitament privat. La naturalesa de cada zona es deriva de la classe de sòl i es determina amb 
la definició dels paràmetres que regulen les condicions de parcel·lació, d’edificació i d’ús que 
s’exigeix de forma específica a cadascuna. Aquest Pla determina les zones segons la tipologia 
predominant. 

El POUM de Sant Julià de Vilatorta defineix les següents zones: 

a.  Qualificacions en sòl urbà: 

Conjunts unitaris s’ordenen segons dues zones: 

Zona A: Conjunts històrics 
Zona B: Conjunts arquitectònics 

Ordenació en illa geomètrica: 

Zona D: Illes de cases en filera 
Zona E: Illes de pati interior 

Ocupació singular: 

Zona F: Illes d’ocupació singular 
Zona G: Solars de volumetria específica 
Zona H: Illes de parcel·lació industrial 
Zona J. Solars d’edificació residencial aïllada 
Zona K. Blocs d’edificació residencial aïllada 
Zona L. Solars d’indústria aïllada 
Zona AU. Solars d’edificació auxiliar 
Zona EP. Solars d’equipament privat 
Zona HPP. Solars edificació social 

b.  Qualificacions en sòl no urbanitzable: 

Sòl no urbanitzable protegit: 

ZAF   Zona d’interès agroforestal 
ZAG   Zona d’interès agrícola 
ZAR   Zona d’interès agro-ramadera 
ZPR    Zona de protecció de ribera 

Àrees protegides d’especial interès: 

AEP   Àrea d’especial interès del patrimoni ecològic i paisatgístic 
APA   Àrea d’especial interès del patrimoni arquitectònic i arqueològic 
PEIN  Pla especial d’interès natural Savassona-Guilleries 
PEPMEN. Pla especial de protecció i millora de l’entorn natural Guilleries-Savassona. 

Àrees de protecció dels sistemes en sòl rural 

APH   Àrea de protecció hidràulica 
APV   Àrea de protecció del domini públic de la xarxa viària de comunicacions 
APS   Àrea de protecció del domini públic de la xarxa d’infraestructures de serveis tècnics 
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Capítol  II.  REGULACIÓ DELS SISTEMES 

Article   52.  Categories 

1. Integren els sistemes urbanístics generals els terrenys que el planejament urbanístic reserva 
per a les comunicacions, per als equipaments comunitaris i per als espais lliures públics, si llur 
nivell de serveis és d’abast municipal o superior. Els sistemes urbanístics generals configuren 
l’estructura general del territori i determinen el desenvolupament urbà. 

2. Integren els sistemes urbanístics locals els terrenys que el planejament urbanístic reserva per 
a les comunicacions, per als equipaments comunitaris i per als espais lliures públics, si llur 
nivell de servei és un àmbit d’actuació de sòl urbà o de sòl urbanitzable o el conjunt de sòl urbà 
del municipi, d’acord amb el que estableixi el Pla d’ordenació urbanística municipal. 

3. La distinció entre sistemes urbanístics generals i locals fa referència al seu ordre i jerarquia en 
relació amb l’ordenació urbanística, però no afecta en cap cas el seu règim jurídic, el qual és el 
mateix per ambdós tipus. 

4. Els sistemes generals queden grafiats en els plànols d’ordenació “Sòl no urbanitzable” a 
E:1:5.000 (02.N) i “Equipaments i Espais Lliures” a E:1:4.000 (04.N). La resta de previsions 
que s’efectuïn (tenint en compte els sistemes en qualsevol classe de sòl), tindran la 
consideració de locals. 

Article   53.  Tipus de sistemes 

Sens perjudici d’allò que s’estableix en aquestes normes, l’estructura general del territori està 
integrada pels sistemes següents: 

‚ Sistema viari 

‚ Sistema ferroviari 

‚ Sistema d’espais lliures destinats a parcs urbans i altres espais verds 

‚ Sistema d’equipaments comunitaris 

‚ Sistema hidràulic 

‚ Sistema d’habitatges dotacionals 

‚ Sistema de infraestructures de serveis tècnics 

Article   54.  Adquisició de sistemes 

1. La consideració de sistemes implicarà la declaració de la utilitat pública de les obres i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys destinats per a sistemes als efectes d’allò que disposa 
la legislació urbanística. Això no obstant, pel que fa al sistema d’equipaments, si el POUM 
no en determina l’ús i/o la titularitat, caldrà, mitjançant la tramitació prèvia d’un Pla especial, 
concretar l’ús i/o justificar si la titularitat ha d’ésser pública o privada. També s’haurà de 
tramitar un Pla especial per tal de canviar l’ús o la titularitat assignada pel Pla a un 
equipament concret. 

2. En el sòl urbà la cessió de terrenys per a carrers i vies és obligatòria, gratuïta i prèvia a 
l’edificació. Igualment, l’obertura i eixamplament de vials sobre solars o edificis existents és 
obligatòria i gratuïta quan es compensa pels aprofitaments diferencials previstos pel 
planejament. Els terrenys reservats per a jardins, places, equipaments i serveis tècnics són 
de cessió obligatòria i gratuïta quan estiguin inclosos en el marc d’un polígon d’actuació 
assenyalat pel POUM. 

3. En el sòl urbanitzable, els terrenys que a l’interior dels sectors de planejament parcial 
corresponguin tant a sistemes generals com locals, seran de cessió gratuïta i obligatòria. 

4. Sens perjudici del que s’estableix en els paràgrafs 2 i 3, tots els sòls destinats a sistemes 
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poden ser objecte d’expropiació. 

5. Els sòls que aquest Pla adscriu per a sistemes generals i que no estan inclosos en sectors 
de planejament urbanístic, s’executaran per actuacions aïllades mitjançant l’expropiació 
forçosa. El cost d’aquestes expropiacions podrà ser repercutit sobre els propietaris que 
resultin especialment beneficiats per l’actuació urbanística, mitjançant la imposició de 
contribucions especials. 

6. Tanmateix, els sòls destinats a equipaments i dotacions (i a ampliacions), que en el 
moment d’aprovació d’aquest Pla d’ordenació siguin de domini privat, poden continuar 
mantenint la seva condició o la seva gestió privada, sempre que es mantingui l’ús aprovat, 
tret que esdevingui necessària la seva titularitat pública. 

Article   55.  Determinació de l’ús 

1. Els sòls que el Pla d’ordenació urbanística municipal afecta com a sistemes queden vinculats a 
aquesta destinació. 

2. Els sistemes generals de nova creació es vincularan en un ús a través del propi Pla o per 
mitjà de Plans especials, o per la seva inclusió en un sector de planejament. 

3. Els sistemes locals quedaran afectats al seu destí per mitjà del Pla d’ordenació o pel Pla 
parcial que ordeni. 

Article   56.  Titularitat i gestió dels sistemes 

1. El sòl destinat a sistemes generals queda vinculat al destí establert en aquest POUM. 
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. Els sòls destinats a sistemes urbanístics han de ser, amb caràcter general, de titularitat 
pública, encara que poden ser de titularitat privada en aquells supòsits en què així ho 
determini aquest Pla d’ordenació. La titularitat pública per al servei públic opera una vegada 
adquirit el sòl per l’Administració. 

3. Mentre no es faci efectiva l’adquisició d’aquests sòls per part de l’Administració, mitjançant els 
mecanismes establerts per la legislació urbanística, continuarà la propietat privada però 
vinculada a la destinació assenyalada. 

4. Els serveis de titularitat pública que s’estableixin sobre els esmentats sòls, es podran 
desenvolupar segons les formes previstes a la legislació de règim local: 

a. Per gestió directa. 
b. Per gestió indirecta. 

5. La titularitat pública no exclou la possibilitat de gestió privada del domini públic, respecte 
d’aquells sistemes en què aquesta forma de gestió sigui compatible amb la naturalesa del bé 
o amb els objectius generals del pla. En els casos de manca de prohibició expressa en 
aquestes normes o en la legislació general, els sistemes podran ser de titularitat privada. 

6. La titularitat i afectació pública del sòl no exclou la possibilitat de concessió del domini 
públic pels equipaments comunitaris. 

7. El sòl destinat a sistema local viari i a jardins públics o altres espais lliures serà de 
titularitat demanial municipal, prèvia a la seva adquisició mitjançant algun dels títols legals. 
Aquesta condició serà també aplicable als sòls destinats a equipaments comunitaris i 
dotacions. 

8. El sòl destinat a sistemes per aquest POUM és títol suficient per a l’expropiació excepte en 
els supòsits dels sistemes d’equipaments i serveis tècnics que no tenen ús assignat pel 
Pla o que estan en funcionament en l’actualitat, vers els quals es precisarà la redacció 
d’un Pla especial d’assignació d’ús. 

9. La modificació d’ús precisa de la redacció d’un Pla especial que determini la titularitat i el 
nou ús. En cas que s’opti per la titularitat pública, l’Administració podrà adquirir la propietat 
dels terrenys per qualsevol dels mitjans legalment establerts. 
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Article   57.  Valoració dels sistemes urbanístics 

Els sistemes es valoren segons els criteris fixats per la legislació del sòl vigent. 

Article   58.  Sistemes urbanístics i proporcionalitat 

1. La superfície dels terrenys ordenats pel planejament i, a més, la superfície destinada a 
sistemes, queda determinada pels estàndards específics que per a cada sector o àmbit 
estableixen aquestes normes, tenint en compte els índexs d’edificabilitat, densitat i la 
intensitat d’usos. 

2. En el cas de polígons d’actuació en sòl urbà, les previsions sobre superfície, edificabilitat, 
nombre d’habitatges i espais de cessió obligatòria responen a un criteri de proporcionalitat 
que s’ha de mantenir en el supòsit d’ampliació o reducció. 

Capítol III.  SISTEMA VIARI   (PV) 

Article   59.  Sistema viari 

La xarxa viària comprèn els espais reservats per a vies que han de permetre l’accessibilitat entre 
les diverses àrees i zones del territori i assegurar un nivell de mobilitat adequat i sostenible, segons 
la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres de Catalunya, que classifica les carreteres en tres 
xarxes: 

1 La xarxa viària bàsica.: és la que serveix de suport al trànsit de pas de llarga distància i al 
trànsit intern. Inclou també les vies intercomarcals i intracomarcals d’una especial 
importància viària. Inclou igualment la xarxa arterial, integrada per les vies segregades 
d’accés als nuclis de població que, passant totalment o parcialment per zones urbanes, 
tenen com a funció compatibilitzar el trànsit local i el trànsit de pas. 

En el cas de Sant Julià de Vilatorta inclou la C-25 “Eix Transversal” el seu desdoblament, la 
Ronda Sud de Vic (C-25), la Ronda Est d’Osona, i la BV-5201, de Vic a Sant Sadurní 
d’Osormort, constitueixen les vies d’accés principals. La BV-5202, de Sant Julià a Vilalleons, 
es un vial secundari que uneix dos nuclis del mateix municipi, que s’ha de transformar en vial 
amb mobilitat sostenible, complementant la carretera que tingui a més de la doble calçada, 
amb un carril bici i de vianants, que aprofiti en la mesura que pugui camins públics paral·lels. 
La velocitat dels vehicles vindrà regulada per afavorir el pas de vianants. 

2 La xarxa comarcal. Xarxa comarcal: és la que serveix de suport al trànsit generat entre les 
capitals comarcals i els principals municipis i nuclis de població i activitat de la comarca o 
de comarques limítrofes, al trànsit generat entre cadascun d’aquests centres i a la connexió 
d’aquests nuclis amb itineraris de la xarxa bàsica. 
En el cas de Sant Julià de Vilatorta són perifèriques la C-25 i la BV-5202. 

3 La xarxa local. És la que serveix de suport al trànsit intermunicipal, integrada pel conjunt de 
vies que faciliten l’accés al municipi i als nuclis de població i activitat no situats sobre les 
xarxes bàsica i comarcal, i comprèn totes les carreteres que no figuren en la xarxa bàsica ni 
en la comarcal. S’estructura en: 

4.1 Xarxa local primària 

És la formada per la xarxa viària de la trama urbana del sòl urbà i urbanitzable. 

4.2 Xarxa local secundària 

És la formada per la xarxa de camins i senders amb la següent classificació:

a. Xarxa de camins rurals: Són camins de caràcter rural utilitzats pels vehicles i les 
maquinàries agrícoles i són el fruit de la recuperació d’antics camins agrícoles i ramaders 
que, pels seus traçats, situacions, recorreguts o morfologia representen una imatge 
històrica i cultural. En aquest apartat s’inclouen, també, les pistes forestals que serveixen 
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per a l’explotació forestal, la prevenció i extinció d’incendis i per al manteniment de les 
infraestructures, com les línies elèctriques, xarxes de telecomunicacions i altres. 

b. Xarxa de camins veïnals: Són els que donen accés als nuclis veïnals i a les masies. S’hi 
admet el pas de vehicles rodats. 

Dins les dues categories anteriors s’hi inclouen la totalitat dels camins establerts pels plans 
de prevenció d’incendis. 

c. Xarxa de senders: Són de lliure trànsit. No són aptes per al pas de vehicles rodats. 
Comprèn les vies de passejada, els PR, els GR-2, el meridià verd, així com els recorreguts 
locals i corriols, no necessàriament senyalitzats.

4 Es consideren vies: les calçades, les voreres, les zones d’aparcament, els carrers de 
vianants, i altres àrees lliures de protecció o reservades per a l’ampliació dels vials 
existents. Els camins existents en el moment d’aprovar aquest POUM no podran modificar 
el seu ús viari. 

5 No es podran obrir camins nous, vials rurals, pistes forestals o qualsevol altre tipus de vialitat si 
no és previst expressament en aquest document, en Plans especials referents al sòl no 
urbanitzable o en els plans o programes de l’Administració d’agricultura. 

6 Tampoc no es podran modificar els perfils longitudinals i transversals dels camins i de les vies 
rurals sense la corresponent llicència municipal. Tota modificació de perfils haurà de tenir cura 
especial de les condicions paisatgístiques. 

7 En el sistema de carreteres, s’hi estableix una reserva de protecció així com sectors de millora 
en el traçat i, per tant, aquests sòls queden integrats en el sistema amb les limitacions i 
disposicions legals. Concretament es mantindrà la distància a la línia d’edificació de 25 metres 
actuals que especifica l’article 30 de la Llei 7/1993 de 30 de setembre. 

8 En general, en tots els sòls classificats de no urbanitzable, totes les xarxes noves de servei 
aniran fora del domini públic de la carretera. 

9 Totes les actuacions a les carreteres s’han d’adequar al Decret 344/2006 de 19 de 
setembre de regulació dels estudis de la mobilitat generada de la Generalitat de Catalunya. 

10 En general s’ha de complir tot allò que prescriu la Llei 7/1993 de 30 de setembre de 
carreteres, el Text refós de la Llei de carreteres aprovat pel Decret 2/2009, de 25 d’agost, 
l’Ordenança de 9 de maig del 1995, d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la 
Diputació de Barcelona, i el Reglament general de carreteres 293/2003, de 18 de novembre 
de 2003. 

11 En la conservació, ús i explotació dels camins rurals s’estableix una jerarquia de protecció, per 
tal que l’Ajuntament pugui preveure els plans de millora i manteniment. 

Article   60.  Titularitat 

El sòl qualificat de sistema viari i d’aparcaments, tant general com local, ha de ser de titularitat 
pública. 

Article   61.  Règim general 

1 En l’obtenció, la projecció, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la conservació de la 
xarxa viària s’ha d’observar allò que disposen aquestes Normes i la legislació sectorial vigent, 
segons que es tracti de vies estatals, autonòmiques, provincials o municipals. 

2 Quan el que es projecti sigui una nova via de la xarxa bàsica territorial que discorri per sòl no 
urbanitzable, és preceptiva la redacció i l’aprovació d’un Pla especial d’ordenació viària. 

3 Les condicions que regulen l’entorn de les vies es regeixen pel que disposa la legislació 
sectorial vigent sobre limitacions de la propietat, i sobre l’entorn de cada tipus de via pública, 
com també per les corresponents disposicions urbanístiques o especials. 
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Article   62.  Condicions d’ús 

1 Ús dominant: viari. 

2 Es compatible la instal·lació d’unitats de subministrament de carburant, en sòls de titularitat 
pública qualificats com a sistema viari. 

3 També es poden instal·lar unitats de subministrament de carburant i altres serveis de carretera 
en sòl no urbanitzable de titularitat privada, seguint el procediment previst en l’article 48 del 
TRLUC.

4. En qualsevol permís vinculat a la xarxa general de carreteres, s’ha de complir allò que 
determini en el seu cas la normativa sectorial corresponent. La legislació de carreteres ( Text 
refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, Reglament 
general de carreteres, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre), és d’aplicació amb 
caràcter general 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. 

5. El planejament derivat i de detall ha de preveure a la xarxa viària urbana i camins veïnals, 
reserves d’espai suficient per a la col·locació i integració en el paisatge d’un sistema de 
contenidors o altres equipaments per a optimitzar les operacions de recollida i transport dels 
residus, d’acord amb les previsions municipals de foment de la recollida selectiva i valorització 
de residus. 

Article   63.  Protecció del sistema viari 

1 El conjunt d’autopistes, vies segregades i carreteres, fora del sòl urbà i urbanitzable, que 
formen la xarxa bàsica territorial, estan sotmeses, a la legislació sectorial vigent. 

Els plànols d’estructura general del territori, d’ordenació del sòl no urbanitzable i de qualificació 
del sòl, inclouen amb caràcter general dins l’àmbit dels diferents sistemes viaris els sòls 
estrictament ocupats pels traçats viaris més les dues bandes de domini públic, a cada costat 
de 3 m segons la importància de la carretera, i de 8 m en el cas de les autovies, mesurades 
des de l’aresta exterior de l’explanació. Això no obstant aquests àmbits es redueixen en el cas 
de superposar-ne altres sistemes. 

2 La servitud es fixa per la xarxa bàsica territorial, en: 

- C- 25, desdoblament de l’eix i en la Ronda Sud de Vic en 50 m. 
- BV5202, BV5201 i la Ronda Est d’Osona és de 25 m. 

3 Respecte de la xarxa bàsica urbana, tant en sòl urbanitzable com urbà, les vies existents i les 
noves projectades es grafien fent coincidir la zona de domini públic amb la qualificació viària. 

4 Respecte de la xarxa viària urbana, els àmbits esmentats inclouen el de calçades i voreres, 
allà on són determinades, i el límit zonal o una franja de 2-3 m a cada banda allà on no ho són. 

5 El conjunt de camins rurals previstos pel Pla d’ordenació i que queden dins del sòl no 
urbanitzable tenen la protecció de la línia d’edificació. Aquesta línia d’edificació és de sis 
metres (6 m) a ambdós costats de l’eix del camí quant als camins rurals i veïnals, i de tres 
metres (3 m) respecte dels senders. A aquests efectes, fins a la línia d’edificació no es pot 
executar cap mena d’edificació o de construcció, ni tan sols tanques o murs artificials. 

6 Les determinacions gràfiques dels intercanvis i interseccions de vies a nivell distint no vinculen 
la forma concreta dels enllaços, i les seves alineacions i rasants es fixen en els Plans 
especials o en els projectes d’obres. Aquests documents poden variar justificadament la forma 
dels enllaços, però no reduir-ne les reserves de sòl, la capacitat d’intercanvi i d’entrades i 
sortides de les vies ni els nivells de servei. En el supòsit que els projectes definitius determinin 
la necessitat de menys sòl que el previst inicialment, el sòl restant conserva la qualificació com 
a reserva per a futures ampliacions. 

7 A les zones de protecció de sistema seran d’aplicació les condicions de servitud definides en 
la legislació sectorial vigent. A les zones de protecció del sistema viari no s’admeten 
moviments de terres, construccions, ni tancaments de caràcter definitiu (si es poden admetre 
provisionalment), i no es podran autoritzar usos excepte aquells que siguin compatibles amb la 
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seguretat vial, prèvia autorització de l’organisme titular de la carretera i d’acord amb la 
legislació aplicable. 

7. Als terrenys previstos per a Reserva viària, no es podrà construir cap edificació ni es podran 
dur a terme moviments de terres. Una vegada construïda aquesta via i el nus esmentat, el sòl 
inclòs en la franja de reserva  viària que no hagi estat necessari , podrà recuperar la seva 
qualificació original mitjançant la tramitació de la pertinent figura de planejament. Els sòls del 
sector del Pla de la Quintana, SUD-4, inclosos dintre d’aquestes franja de reserva i que 
resultin necessaris per a la construcció d’aquesta carretera, seran de cessió lliure i gratuïta. 

Article   64.  Alineacions i rasants 

1 Els Plans parcials, especials o projectes d’urbanització, en el seu cas, assenyalaran les 
alineacions i rasants i precisaran l’ordenació de la via dins la reserva establerta en els plànols 
d’ordenació. Respecte de les noves vies previstes a la xarxa territorial la definició de la via 
comporta automàticament la concreció de la reserva i les seves zones d’afectació i la línia 
d’edificació. 

2 Els Plans parcials urbanístics en sòl urbanitzable no poden disminuir, en cap cas, la superfície 
de la xarxa viària bàsica urbana prevista en aquest Pla i grafiada en els plànols d’ordenació, i 
la seva funció és la d’assenyalar la localització exacta d’aquelles línies en la fixació de les 
alineacions. 

3 En sòl urbà, dins les indicacions generals establertes en l’apartat primer d’aquest article, els 
Plans especials urbanístics, els plans de millora urbana o el projecte de reparcel·lació o 
d’expropiació poden precisar les alineacions de la xarxa bàsica urbana i la xarxa bàsica 
complementària fixada amb línia contínua en els plànols d’ordenació, sempre que no en 
disminueixin la superfície. 

4 La xarxa de camins rurals delimitats en els plànols són inicialment normatius, si bé es poden 
modificar mitjançant un Pla especial, sempre que no es contradiguin amb els criteris bàsics 
d’estructuració i de comunicació definits per aquest pla. 

5 En la regulació del sòl no urbanitzable d’aquestes normes es preveu el règim i les mesures 
urbanístiques aplicables en relació amb la xarxa de camins rurals. 

Article   65.  Viaductes 

Les zones afectades per un eix viari que es correspongui a un traçat en viaducte, tenen un 
tractament diferent respecte de la qualificació i domini del sòl que cal definir en cada cas, d’acord 
amb les prescripcions de la legislació sectorial vigent (RD 1812/1994, de 2 de setembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres). 

Article   66.  Necessitat de llicència 

Les construccions, instal·lacions, edificacions i altres activitats previstes per aquestes normes, en 
zones adjacents a les que formen part del sistema viari, estan subjectes en tot cas, i sense 
perjudici d’altres intervencions, a la llicència municipal. Si es tracta de trams urbans que no tenen 
la condició de travessera, s’ha de sol·licitar prèviament l'informe de la Direcció General de 
Carreteres. 

Article   67.  Publicitat 

1 La col·locació de cartells o altres mitjans de publicitat visibles des de la via pública està 
sotmesa a les prescripcions establertes en la legislació vigent i requereix l’atorgament de la 
prèvia llicència municipal. 

2 En tot cas, dins la xarxa bàsica territorial queda prohibit realitzar publicitat en qualsevol lloc 
visible des de la mateixa via pública, en els termes establerts per la legislació sectorial 
vigent.(v/art. 91 Rgt). 

3 En el cas de la xarxa de camins rurals també queda prohibit realitzar publicitat. 
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Article   68.  Estudis d’impacte ambiental 

Qualsevol planejament urbanístic, projecte d’urbanització o projecte d’obra que defineixi el traçat 
definitiu d’una via, inclosa dins la xarxa bàsica territorial, ha d’anar acompanyat del corresponent 
estudi d’impacte ambiental que valori l’impacte ecològic i defineixi les intervencions necessàries 
per pal·liar-ne els efectes, d’acord amb la legislació sectorial vigent (R. Decret legislatiu 1302/1986, 
de 28 de juny, modificat per la Llei 6/2001, de 8 de maig), i en els termes que s’hi estableixen. 

Article   69.  Àrees d’estacionament 

En els plànols d’ordenació es preveu la localització d’espais per aparcaments d’ús públic a l’aire 
lliure. 

Capítol  IV.  SISTEMA  FERROVIARI    (PVF) 

Article   70.  Definició 

Des de la perspectiva de l’ordenació urbana, aquest Pla d’ordenació conté les determinacions 
relatives al sòl adscrit a aquest sistema (integrat legalment en el de comunicacions), en el qual 
s’inclouen les vies, les estacions i les instal·lacions directament lligades al funcionament del 
ferrocarril i els corresponents espais de protecció. 

Article   71.  Titularitat 

El sòl qualificat de sistema ferroviari ha de ser de titularitat pública, i se sotmet al règim d’explotació 
que sigui previst en la legislació específica en la matèria. 

Article   72.  Règim V/ Llei 39/2003 sector ferroviari 

1. En l’edificació i els usos en el sòl confrontant amb les vies de ferrocarril s’han de respectar les 
limitacions que es preveuen en la legislació específica de ferrocarrils. 

2. L’obtenció, el projectat, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la conservació de 
la xarxa ferroviària es regularà per allò que disposen aquestes normes urbanístiques i la 
legislació sectorial vigent. 

3. Les condicions que regulen l’entorn de les vies fèrries es regiran pel que disposa la 
legislació sectorial vigent sobre limitacions de la propietat i sobre l’entorn d’aquestes vies, 
així com també per les corresponents disposicions urbanístiques o especials

Article   73.  Llicència municipal 

Les construccions, instal·lacions, usos i edificacions i altres activitats que s’hagin d’efectuar en els 
espais adscrits al sistema ferroviari i en la seva zona de protecció, estan sotmeses a llicència 
municipal, amb independència de la intervenció d’altres administracions públiques. 

Article   74.  Eix ferroviari transversal 

1. El Pla director urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl per a 
l’establiment de l’Eix transversal ferroviari (PDU) preveu en el seu article 7 la creació del Sòl 
de reserva per al sistema d’infraestructures ferroviària –SIF- i el Sòl de reserva per l’afectació 
del sistema ferroviari -SAF-. 

2. En relació a les reserves, l’article 8 del PDU estableix en les Disposicions generals comunes: 

- La reserva té una vocació de temporalitat fins al moment en que hagi estat aprovat el 
projecte constructiu de la infraestructura ferroviària (en el seu cas per trams), en els 
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termes expressats en aquest PDU. En aquest sentit, la reserva implica només la 
preservació cautelar d’uns sòls per possibilitar el seu eventual destí efectiu com a 
sistema ferroviari o com a espai de protecció o no afectació dels béns i serveis públics 
que comporta aquell sistema, però en cap cas la reserva defineix ni condiciona el traçat 
definitiu de la infraestructura ferroviària que finalment s’estableixi d’acord amb la 
legislació sectorial. Per tant, l’expropiació dels terrenys necessaris per a l’execució de 
la infraestructura no derivarà directament d’aquest PDU sinó del corresponent projecte 
executiu ferroviari.

Article   75.  Sòls de reserva, SAF 

L’article 10 del PDU estableix el Sòl de reserva per l’afectació del sistema Ferroviari –SAF, com: 

1.  Respectant els objectius d’aquest PDU, la delimitació de zones SAF pretén la 
preservació d’aquells sòls que, si bé no es preveu que siguin destinats a la implantació 
de la infraestructura ferroviària, podran estar afectats per les servituds i limitacions 
d’usos que aquella implica en el terrenys confrontants, amb la finalitat de protecció del 
sistema ferroviari, per no interferir en la seva funcionalitat i per qüestions de seguretat. 

2. Amb aquesta finalitat, la inclusió de sòls dins les zones de SAF no alterarà la seva 
classificació ni qualificació urbanística preexistent. No obstant això, aquells sòls 
quedaran sotmesos al següent règim d’usos: 

a)  En sòl urbà consolidat, i en la resta de sòls quan la infraestructura es prevegi que 
sigui soterrada a més de 30 m de profunditat, es poden autoritzar en el sòl i en la 
volada, les obres, instal·lacions i usos admesos pel planejament urbanístic 
municipal. 

En el cas, però, que els fonaments de l’edificació superin els 4 m de profunditat la 
implantació de les esmentades obres, i instal·lacions, requereixen l’autorització de 
l’administració titular de la infraestructura ferroviària (Direcció General del 
Transport Terrestre). 

Pel que fa al subsòl, l’aprofitament urbanístic d’aquest queda subordinat a les 
exigències de la implantació de la infraestructura ferroviària i requereix 
l’autorització de l’administració titular de la infraestructura ferroviària (Direcció 
General del Transport Terrestre), a més de la resta de permisos o autoritzacions 
que poden resultar necessaris en funció de la normativa aplicable. 

b) En la resta de supòsits el règim és el següent: Es poden admetre aquelles obres, 
instal·lacions i usos que, d’acord amb la legislació ferroviària, serien autoritzables 
en la franja definida per la línia d’edificació. Per a l’execució d’aquestes obres i 
instal·lacions i per a la implantació dels usos es requereix l’autorització de 
l’administració titular de la infraestructura ferroviària (Direcció General del 
Transport Terrestre), a més de la resta de permisos o autoritzacions que poden 
resultar necessaris en funció de la normativa aplicable. 

Es poden admetre, amb caràcter provisional, d’acord amb la legislació urbanística, 
aquells usos o obres que preveu l’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
en el cas que no dificultin l’execució de la infraestructura, d’acord amb l’informe 
que emeti l’administració titular de les infraestructures ferroviàries (Direcció 
General del Transport Terrestre).  

En les construccions i usos preexistents dins les zones de SAF que, d’acord amb 
la legislació ferroviària no serien autoritzables dins la línia d’edificació, queden en 
situació de volum disconforme i s’hi poden admetre les obres de consolidació i de 
rehabilitació i tots els canvis d’ús. 

c) Els conreus agrícoles no requereixen autorització prèvia d’acord amb l’art. 15.7 de 
la Llei, 4/2006, de 31 de març, ferroviària. 
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Capítol  V. SISTEMA HIDRÀULIC    (PH) 

Article   76.  Sistema hidràulic i de ribera 

Tot i la poca entitat dels cursos d’aigua del municipi, tenen una funció vertebradora i connectora 
del territori, que constitueixen sistemes que s’han de protegir i comprèn les rieres, barrancs, 
torrents i els espais de domini públic hidràulic que constitueixen el seu curs i lleres. 

Aquest sistema se subjectarà a: 

1. Sistema Hidràulic. Es defineix coincident amb la zona fluvial, que és la part de zona 
inundable que inclou la llera del riu i les seves riberes i que l’instrument de planificació 
hidràulica corresponent delimita d’acord amb l’avinguda per el període de retorn de 10 anys, 
tenint en compte els requeriments hidràulics i ambientals (vegetació de ribera, ecosistemes 
fluvials etc) i respectant la seva continuïtat. 

2. Servitud de protecció del sistema hidràulic, És la servitud d’usos del sòl que afecta a la 
part de la zona inundable que l’instrument de planificació hidràulic corresponent delimita 
d’acord amb l’avinguda per al període de retorn de 100 anys tenint en compte els 
requeriments hidràulics i ambientals i respectant la seva continuïtat (zona de sistema hídric). 
És on el planejament urbanístic no pot admetre cap nova edificació o construcció ni cap ús o 
activitat que suposi una modificació sensible del perfil natural del terreny, que pugui 
representar un obstacle al flux de l’aigua o l’alteració del règim de corrents en cas 
d’avinguda. Aquesta restricció d’usos és vàlida també a la part de la zona inundable per 
episodis extraordinaris en què es produeixi la condició d’inundació greu, motiu pel qual 
s’inclouran aquest àmbits dins de la Servitud de protecció del sistema hidràulic. Els usos 
compatibles en aquesta zona són: 

a) Els usos agraris, sense que es pugui admetre cap instal·lació o edificació ni tampoc 
l’establiment d’hivernacles ni cap tipus de tancament de les parcel·les. 

b) Els parcs, espais lliures, zones enjardinades i usos esportius a l’aire lliure sense 
edificacions ni construccions de cap mena. 

c) Els llacunatges i les estacions de bombament d’aigües residuals o potables 

d) L’establiment longitudinal d’infraestructures de comunicació i transport, sempre que 
permeti la preservació del règim de corrents. 

e) La implantació d’infraestructures de serveis i canonades, degudament soterrades i 
protegides i sempre que preservi el règim de corrents i es garanteixi la no afectabilitat a 
la qualitat de les aigües. 

f) Aquells altres usos previstos per la legislació aplicable en matèria de domini públic 
hidràulic. 

El planejament urbanístic derivat en sòl urbà no consolidat o sòl urbanitzable (sectors de 
planejament o polígons d’actuació), hauran d’incloure l’espai afectat per la Servitud de 
protecció del sistema hidràulic dins el sistema d’espais lliures i zones verdes. 

El planejament urbanístic en sòl urbà adoptarà una qualificació del sòl per l’espai inclòs a la 
Servitud de protecció del sistema hidràulic compatible amb aquesta servitud o, en cas 
contrari, proposar l’adopció de mesures de protecció que haurà de validar l’Agència Catalana 
de l’Aigua. Les actuacions que es proposin, que estiguin encaminades a la reducció del risc 
associat a avingudes, hauran de respectar, en la mesura que pugui, els criteris d’intervenció 
d’espais fluvials de l’ACA. 

3. Servitud d’àrees inundables. És la servitud d’usos del sòl que afecta a la part de la zona 
inundable que l’instrument de planificació hidràulica corresponent delimita a partir de 
l’avinguda de període de retorn de 500 anys. Aquest estudi hidràulic s’haurà de tramitar davant 
la tramitació de qualsevol figura de planejament derivat que sigui proper a cursos d’aigua. 

Aquest planejament derivat, arran d’aquest estudi d’inundabilitat delimitarà els usos a l’àmbit 
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territorial afectat per la servitud d’àrees inundables , atenent les condicions d’inundació. Així el 
planejament urbanístic: 

a. No admetrà àrees d’acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d’edificació a l’àmbit de 
la servitud d’àrees inundables per episodis extraordinaris, en que és produeixi la condició 
d’inundació greu. 

b. No pot admetre àrees d’acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d’edificació, amb 
excepció de les destinades a usos industrials i d’emmagatzematge, a l’àmbit de servitud 
d’àrees inundables per episodis extraordinaris, en que és produeixi la condició d’inundació 
moderades. 

c. No està subjecte a limitacions dels usos admissibles a l’àmbit de la servitud d’àrees 
inundables per episodis extraordinaris, en que és produeixi la condició d’inundació lleu. 

4. L’aigua procedent de les capes freàtiques serà emprada prioritàriament per a l’ús domèstic 
i per a l’agricultura mitjançant la construcció de pous sotmesos a llicència municipal i a la 
inscripció i enregistrament a l’ACA. En el cas que el pou es trobi dins d’una zona hidràulica 
protegida caldrà, prèviament a la llicència municipal, obtenir informe de l’ACA. 

Serà obligatori complir amb les normes de protecció i addicionals en matèria de 
procediment per l’ús de les aigües subterrànies, d’acord amb el que estableix el Decret 
283/1998, de 21 d’octubre, sobre la declaració de zones vulnerables en relació amb la 
contaminació de nitrats procedent de fonts agràries. 

5. Les fonts localitzades en sòl no urbanitzable, no es consideraran sistema, sinó que 
formaran part del sòl no urbanitzable. Mantindran una protecció urbanística radial de 50 m. 
A l’interior del cercle definit no s’admet cap tipus de construcció excepció feta de les obres 
de millora de l’entorn de la font. En tot cas, es compliran les disposicions establertes pel 
Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’aigües. 

6. Els projectes constructius de tots els nous ponts, passos o obres de fàbrica que es projectin 
sobre la llera de qualsevol curs d’aigua, hauran d’incloure el dimensionament pel cabal Q500

(amb les dimensions mínimes establertes al document de “Recomanacions tècniques per el 
disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial” de juny de 2006 de l’Agencia 
Catalana de l’Aigua). 

7. Pel que fa al compliment de la Directiva marc d’aigües, el planejament derivat que 
desenvolupi el POUM s’haurà d’adaptar en tot moment a les disposicions d’aplicació de la 
directiva i en particular, al futur Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, que 
s’està redactant en l’actualitat i cal aprovar i publicar a finals del 2009. 

Capítol  VI.  SISTEMA D’ESPAIS LLIURES  (V) 

Article   77.  Sistemes d’espais lliures públics 

1. En aquest sistema s’inclouen els sòls de titularitat pública destinats a la formació de parcs, 
de jardins, zones verdes, espais d’esbarjo, de lleure i espais lliures. 

2. L’ús fonamental dels espais lliures públics és el descans i l’esbarjo de la població i 
únicament s’hi admetran les construccions i instal·lacions que ajudin a aconseguir aquest fi. 

3. Constituiran parcs públics totes les reserves que per a aquesta finalitat fixa aquest POUM i 
tinguin la consideració de sistema general. Per contra, seran places i jardins públics els espais 
lliures previstos en el Pla i que no tinguin la consideració de sistema general i els que prevegin 
els Plans parcials, d’acord amb el que s’estableix per aquests sectors en les fitxes 
corresponents i en l’article 65 apartats 3, 4 i 5 del TRLUC. 

4. Per norma general, amb la intenció que els espais destinats a places i jardins públics en els 
Plans parcials no quedin molt fragmentats i en sòls de poc aprofitament per les seves 
condicions topogràfiques, de paisatge o per la proximitat a infraestructures molt 
contundents, s’hauran de concentrar en un 60% de la seva superfície, en una àrea única, 
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que haurà de ser útil als seus propis objectius i sense que en cap punt els seus pendents 
no siguin superiors al 10%, per tal que sigui aprofitable. 

5. Els sòls destinats a parcs i jardins es representen en el plànol 1/4000 (04.N) de “espais 
públics i equipaments”. 

Article   78. Tipus d'espais lliures 

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

2. Els sòls destinats a espais lliures de caràcter local complementen l’estructura del territori i 
participen de la regulació que aquest POUM i l’ordenament jurídic estableixen per als 
sistemes locals. 

3. El sistema d’espais lliures s’estructura en els plànols d’ordenació d’aquest Pla, en les 
categories següents: 

‚ Parcs urbans (V1)

Comprèn els sòls destinats a espais lliures de més de cinc mil metres quadrats 
(5.000 m2) que tenen com a funció principal el repòs, l'esbarjo i el lleure dels ciutadans. 
S’identifiquen amb la clau “V1”. 

‚ Places, passeigs i espais lliures locals (V2)

Comprèn els sòls destinats a espais lliures o àrees pavimentades cíviques, de 
superfície inferior a cinc mil metres quadrats (5.000 m2), que tenen com a funció 
principal el repòs, l'esbarjo i la relació social entre els ciutadans. 

El POUM destina a places i passeigs els que ho són actualment de fet i aquells que, 
per exigències de la millora urbana, es preveuen de nou en els diferents sectors. 
S’identifiquen amb la clau “V2”. 

‚ Altres espais lliures (V3)

Comprèn aquelles àrees de sòl delimitades per aquest Pla o pel planejament derivat 
que el desenvolupi, en les quals hi concorri alguna de les següents circumstàncies: 

a. Sòls que tenen per objecte la protecció de les vies de comunicació o de 
canalització de serveis urbans, podent restar sotmesos a servituds administratives 
com a conseqüència de la seva contigüitat amb la infraestructura a la que 
protegeixen. 

b. Sòls que tenen per objecte l’establiment de franges de separació entre usos o 
elements molestos i l’entorn urbà. 

c. Àrees resultants de la resolució tècnica dels enllaços viaris, difícilment accessibles 
o el destí dels quals a parc urbà, plaça o passeig podria reportar perill pels seus 
usuaris. 

d. En el sòl urbà, àrees de sòl en les quals les condicions topogràfiques, immediatesa 
de cursos d’aigua, forma, posició o d’altres circumstàncies, les fa no aptes per a 
l’edificació i per a qualsevol altra utilització urbana. 

En aquests sòls no es permet cap tipus de construcció, si bé s’admetran les obres que 
en cada cas exigeixi la seguretat i salubritat públiques i les que tinguin per objecte la 
millora de la imatge de l’entorn urbà. 

‚ PEPMEN  “Pla especial de protecció i millora de l’espai natural Guilleries 
Savassona” 

Comprèn els sòls delimitats dins d’actuacions supramunicipals, destinades a protegir o 
ampliar la zona de protecció existent entre el PEIN Guilleries-Savassona i els nuclis 
urbans. 
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‚ PEIN   “Guilleries Savassona” 

Comprèn els sòls delimitats dins d’actuacions supramunicipals, destinades a protegir la 
zona de protecció del PEIN Guilleries-Savassona

Article   79. Condicions d’ús 

1 L’ús propi dels parcs urbans és el d’espai públic, admetent-ne, així mateix, l’ús esportiu en 
el medi natural i l’ús de protecció de la natura. Es podran admetre en el sòl i en el subsòl 
d’aquests espais, activitats i serveis públics que es podran gestionar directament o 
indirectament mitjançant concessió administrativa. 

2 L’ús propi de les places, passeigs i els espais lliures locals és el d’espai públic, admetent 
aquells usos i activitats que estiguin directament vinculats amb les funcions d'esbarjo, lleure 
i repòs dels veïns. 

3 S'admet l’ús d'aparcament soterrani de titularitat pública en els espais lliures públics, 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 (1) 
metre sobre el forjat. 

4 L’ús propi dels altres espais lliures és la protecció accés i separació dels sistemes i millora 
de l’entorn urbà. 

Article   80.  Condicions d’ordenació dels parcs urbans 

1 Els parcs urbans s’hauran d'ordenar prioritàriament amb arbrat i jardineria. 

2 No es permet cap mena d’edificació fixa tret de les destinades a manteniment del parc com 
casetes de bombes i maquinaria de control i CT per l’enllumenat. 

Article   81.  Condicions d’ordenació de places, passeigs i jardins locals 

1. En les places, passeigs i jardins locals no s'admet cap tipus d’edificació, a excepció de les 
instal·lacions accessòries de joc i esbarjo, de restauració i quioscs, sempre que no 
ultrapassin el cinc per cent (5%) de la superfície de la plaça o jardí urbà. Aquestes 
instal·lacions no perjudicaran ni limitaran en cap cas la utilització d’aquests espais i 
contribuiran a la formalització i al disseny adequat d’aquests. 

2. En cas que es projecti un aparcament soterrani caldrà garantir l’enjardinament i l’arbrat 
almenys un (1) arbre d’ombra cada seixanta metres quadrats (60 m2) d’aquests espais i els 
drenatges adequats. Els accessos de vehicles no podran ocupar en superfície aquests 
espais lliures, més enllà d'una franja de cinc (5) metres paral·lela a carrer. L’ocupació 
màxima del subsòl serà del noranta per cent (90%). 

3. Els sòls destinats a places i jardins no superaran un pendent del vint per cent 20%) ni es 
podran disgregar en franges sense entitat. Es tendirà a assolir el major nivell de 
concentració dels terrenys per tal de poder inscriure-hi, com a mínim, una circumferència 
de dotze metres (12 m) de radi. 

Article   82.  Enjardinament de nous espais lliures 

En el desenvolupament dels sectors de sòl urbà i urbanitzable la delimitació del sistema d’espais 
lliures es tractarà com a element de contenció i d’acabament de la ciutat, així com per mantenir i/o 
potenciar els elements estructuradors i de connectivitat, tant amb l’entorn rural com l’urbà. 

L’enjardinament de les zones verdes noves es realitzarà amb espècies autòctones i es preveurà el 
possible trasplantament d’alguns peus d’arbres autòctons des de les zones afectades per les obres 
d’urbanització. 

Les noves actuacions, donaran compliment a la normativa sectorial vigent en matèria de paisatge: 
Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i Decret 343/2006, de 19 de 
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setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del 
paisatge, i es regulen els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística.

Article   83.  Els espais lliures públics actuals i els proposats 
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Capítol  VII.  SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS (EQ)  

Article   84.  Sistema d’equipaments (EQ) 

1. Tenen la consideració d’equipaments públics, els sòls destinats a usos públics o col·lectius 
al servei dels ciutadans. I entre altres, poden ser: assistencials, educatius, sanitaris, 
hospitalaris, funeraris, religiosos, culturals, recreatius i d’espectacles, esportius, comercials 
en mercats públics, oficines en dependències de l’administració, serveis ambientals, 
serveis tècnics, etc. 

2. Tenen consideració de sistemes generals aquells sòls d’equipaments destinats al servei del 
conjunt de la població, que apareixen recollits en el plànol E: 1:4.000 “espais públics i 
equipaments”. Tenen consideració de sistemes locals la resta d’equipaments d’ús públic o 
col·lectiu al servei d’un determinat àmbit urbà. 

3. La condició de sistema urbanístic d’equipament s’estableix per a tota la parcel·la. En el cas 
d’equipaments ubicats en planta pis, caldrà preveure una doble qualificació urbanística 
entre el sistema d’equipament assignat i la zona establerta en la parcel·la 

4. Els sòls que aquest POUM (o el planejament que el desenvolupi) qualifica com a sistema 
urbanístic d’equipaments comunitaris amb un ús assignat, tant generals com locals, seran 
de titularitat pública, excepte els que actualment siguin privats o no estigui prevista 
l’obtenció del sòl.

5. Els equipaments existents que creguin necessaris, tot respectant, en tot cas, la normativa 
amb caràcter previ a l’aprovació del present POUM mantindran el seu ús. 

6. A part dels equipaments previstos en el Pla d’ordenació, la iniciativa particular podrà instal·lar, 
en les distintes zones d’edificació privada, aquells que creguin necessaris, tot respectant, en 
tot cas, la normativa pròpia de cada zona. 

7. Quan no sigui en detriment de la correcta distribució dels equipaments en l’espai ni del seu 
nivell de servei als ciutadans, l’Ajuntament podrà autoritzar l’establiment d’equipaments 
privats de nova creació en sòl qualificat d’equipaments. L’autorització comportarà la 
presentació d’un Pla especial que concreti la seva titularitat, l’ús, edificis i instal·lacions 
necessàries i les condicions de la seva implantació i desenvolupament. 

8. S’admetran, també, l’establiment d’equipaments privats de nova creació que no estiguin 
grafiats ni recollits en el POUM. La seva autorització comportarà el tràmit d’una modificació 
puntual que concreti la titularitat, l’ús, els edificis i les instal·lacions necessàries. 

Article   85.  Destí dels equipaments 

1. Dins del sistema d’equipaments es poden establir els usos següents: 
‚ (EQd)  Docents: Amb possibilitats d’instal·lar centres maternals i preescolars, 

de primària, de secundària, de formació professional, superiors i universitaris i les seves 
instal·lacions annexes. 

‚ (EQs)  Sanitari assistencial: Hospitals, centres extrahospitalaris, residències 
per a la gent gran, geriàtrics, centres de dia, etc. 

‚ (EQsc)  Socioculturals: Cases de cultura, biblioteques i centres socials, 
cinemes, teatres i auditoris.  

‚ (EQa)  Administratius: Centres per a l’administració pública, per a congressos i 
exposicions, serveis de seguretat pública, mercats municipals i altres d’anàlegs. 

‚ (EQp)   Proveïments: Mercats. 
‚ (EQf)    Cementiris. 
‚ (EQe)   Instal·lacions esportives. 
‚ (EQst)  Serveis tècnics. 
‚ (EQ )     Equipament sense ús determinat.  
‚ (EQar)  Equipament religiós: Esglésies, locals de culte, locals annexos al culte i 

activitats religioses. 
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2. La gestió dels serveis que s’instal·lin en cadascun d’aquests equipaments, així com els 
que es creïn de nou, es vincularan a un ús a través del Pla, o per mitjà dels plans 
especials urbanístic o parcials. 

3. Els equipaments existents, qualificats com a tal pel POUM, restaran afectats al destí que 
tinguin en el moment de l’aprovació del Pla. Per procedir al canvi de l’ús de l’equipament, 
dins dels admesos en aquest tipus de sòl, es requerirà l’elaboració d’un Pla especial de la 
zona que es tracti. 

4. Com a documentació complementaria del POUM, es redactarà en un termini de dos anys 
el mapa de les instal·lacions i equipaments esportius del municipi (MIEM). Aquest mapa ha 
de definir les reserves de sòl per a poder construir-hi les instal·lacions que hauran de 
satisfer en el futur les necessitats d’activitat física i esportiva de la població. 

5. En els equipaments (EQs) sanitari assistencial, s’admetran, com a usos complementaris 
de l’ús principal, quan sigui necessari per adequar el funcionament de l’equipament, els 
usos de bar, restauració, comercial i habitatge del conserge. 

6. Si és de caire privat caldrà, previ a la presentació del Pla especial, la presentació de la 
sol·licitud d’autorització per al canvi d’ús, moment en el qual l’Ajuntament podria denegar 
l’aprovació del Pla si considerés que la supressió del servei existent augmentaria els 
dèficits urbanístics. 

Article   86.  Condicions d’edificació 

1 Per a equipaments de nova construcció i com a norma general, l’edificabilitat màxima sobre 
la parcel·la serà d’1m²sostre/m²sòl i per a edificis destinats a equipaments públics existents, 
en el moment de l’aprovació d’aquest pla, la edificabilitat serà la que tinguin i s’admetrà la 
seva ampliació fins a 1,5 m2sostre/m2solar. Aquesta pot ser superada per raons funcionals 
degudament justificades, amb el límit màxim d’edificabilitat de les zones de l’entorn del seu 
emplaçament adaptada als paràmetres d’ordenació de les mateixes. Quan se situïn en illes 
d’edificació contínua, s’han d’ordenar segons l’alineació de carrer i la seva edificabilitat es 
disposarà segons l’ordenació general de l’illa. 

      Els  equipaments dels tipus següents poden assolir com edificabilitat màxima : 

Ed (educatiu) 1,2 m² sostre/m² sòl. 
Es (sanitari-assistencial) 1,2 m² sostre/m² sòl. 

2 La configuració i la distribució dels cossos de fàbrica en cada solar haurà de ser tal que es 
concentrin, en l’ interior de cada parcel·la, la sistematització d’amplis espais amb arbres i 
jardins.

3 L’alçada màxima permesa, llevat de casos excepcionals i concrets, serà de 9,50 m sobre la 
cota natural del terreny en tots els punts de la parcel·la. 

4   Els equipaments existents són: 
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Article   87.   Assignació d’usos 

1. En aquest Pla d’ordenació s’assignen, dins el sòl urbà, els usos concrets del sistema 
d’equipaments o bé l’ús genèric d’equipament que l’administració especificarà en el 
desenvolupament del pla. 

2. En sòl urbanitzable haurà de fer-se l’assignació mitjançant el planejament parcial. 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5817 – 14.2.2011 8935

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

49

Capítol  VIII. SISTEMA D’HABITATGE DOTACIONAL (HD) 

Article   88.  Definició i determinacions  

1. El sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics comprèn 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 polítiques socials prèviament 
definides, a construir sobre parcel·les qualificades com a Sistema d’habitatges dotacionals 

2. Per poder destinar a habitatge dotacional públic el sòl destinat a equipaments que el 
POUM no en defineix l’ús, cal que responguin als objectius fixats en la memòria social del 
Pla, i es justifiqui que el sòl no és necessari per a equipaments i, en conjunt, el sòl destinat 
a aquesta finalitat no superi el 5% de la reserva global del municipi per a equipaments 
públics locals, d’acord amb l’establert a l’article 58.1.g del TRLUC 

3. Per poder destinar a habitatge dotacional una parcel·la qualificada d’equipament públic 
caldrà fer el tràmit d’una modificació puntual del POUM per al canvi de qualificació com a 
sistema d’habitatge dotacional. 

4. L’ordenació i edificació del sòl destinat a habitatge dotacional públic es regularà en el 
present POUM dins el sistema d’habitatges dotacionals. 

5. En les plantes baixes de l’habitatge dotacional s’admeten usos no residencials vinculats a 
l’habitatge.

6. Els habitatges dotacionals, hauran de iniciar la construcció, en un termini màxim de dos anys 
comptats des de l’aprovació definitiva del planejament derivat que els contempli, i en un 
termini màxim de 3 anys hauran d’estar finalitzats. 

7. Els paràmetres a aplicar seran els que regeixen pels edificis confrontants, en cas que aquests 
no siguin adients per l’edificació d’habitatge dotacional s’aplicaran els següents: 

Façana mínima  L’existent

Parcel·la mínima L’existent 

Alçada reguladora 10,50  m (PB+2PP)   

Edificabilitat 1 m2 sostre / m2 sòl 

Configuració 

Quan se situïn en illes d’edificació continua s’han d’ordenar segons 
alineació a carrer.  
Quan siguin aïllats han de situar-se a l’interior de la parcel·la i envoltar-se 
de jardins i espais arbrats i separat de tots els seus límits un mínim de 
5 m. 

Tanca parcel·la 
Quan l’ordenació sigui aïllada serà obligatori un tancament d’obra 
massissa fins a 1 m de terra i vegetal o bé tanca metàl·lica fins a 1,80 m. 

Soterranis Permesos ocupant el 100% de la parcel·la. 

Aparcament S’haurà de preveure, en les edificacions que es construeixin de nou en 
aquesta zona, dintre dels límits de la propietat, espais per a 
estacionament dins de la parcel·la, en una superfície no inferior a 15 m2

per a cada habitatge del projecte (1 plaça turisme+0,5 motocicletes+2 de 
bicicletes).

USOS

Residencials 

L’únic ús admès es el d’habitatge dotacional 
Habitatges destinats a satisfer els requeriments temporals de col·lectius 
de persones amb necessitats d’assistència o d’emancipació justificades 
en polítiques socials.   S’admet l’ús d’habitatge en planta baixa 

Garatge S’admet l’ús de garatge i traster en plantes baixes i soterranis 
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Capítol  IX. SISTEMA D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS TÈCNICS (ST) 

Article   89.  Definició 

1 Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal conté l’ordenació de les infraestructures de 
serveis tècnics, sense perjudici del que regula la legislació tècnica específica sobre la 
matèria, així com el traçat de les xarxes bàsiques conforme el que disposa l’article 59.1.b. 
Text refós de la Llei d’urbanisme, Decret 1/2005 de 26 de juliol. 

2 El sistema d’equipaments d’infraestructures de serveis tècnics inclou: 

a. Xarxa d’abastament d’aigua potable. Comprèn l’origen de les captacions, les estacions 
de tractament i bombeig, les línies de conducció, els dipòsits reguladors i la xarxa 
fonamental de distribució. 

b. Xarxa de sanejament. Comprèn la xarxa de clavegueram, les estacions depuradores i els 
col·lectors. 

c. Xarxa de les instal·lacions de subministrament d’energia elèctrica. Comprèn les 
àrees destinades a estacions de distribució i transformació de l’energia elèctrica, així 
com les xarxes de transport d’alta tensió. 

d. Xarxa de les instal·lacions de subministrament de gas. Comprèn les àrees destinades 
a estacions de distribució i pressió de gas, així com les xarxes de distribució d’alta i baixa 
pressió . 

e. Xarxa de telecomunicacions.  

f. Xarxa de serveis. 

3 Totes les conduccions de serveis tècnics han de ser soterrades en sòl urbà i en sòl 
urbanitzable, i s’han d’adequar i de soterrar en cas de nova instal·lació o de reurbanització 
d’espais urbans. En el cas que les companyies de serveis procedeixin a actualitzar les 
conduccions aèries existents o a reforçar línies, el tractament d’aquestes és el mateix que 
si es tractés de nova construcció i, per tant, s’hauran de soterrar. En aquest sentit, les 
despeses aniran a càrrec de les companyies de serveis corresponents. 

Article   90.  Condicions d’ús i funcionalitat 

1 Només s’admeten els usos directament vinculats amb la instal·lació o servei de què es 
tracti, amb les condicions de funcionament específic regulades en la legislació tècnica 
sobre la matèria. 

2 Els espais lliures d’edificacions o instal·lacions que constitueixin l’entorn d’aquests serveis 
han de rebre un tractament de jardí privat d’acord amb les característiques paisatgístiques. 

3 S’admet, excepcionalment, l’ús d’habitatge destinat a la persona destinada a la guarda de 
la instal·lació amb un màxim de 150 m² de sostre. 

Article 91. Mesures particulars de protecció de les instal·lacions de 
subministrament d’energia elèctrica 

1. L’espai de protecció de les línies elèctriques d’alta tensió aèries tindran una amplada fixada 
segons la catenària de la línia i la potència de la mateixa i no s’hi podran localitzar 
edificacions i tindran les limitacions que estableixi la normativa particular. No es podrà 
edificar a sota ni a l'entorn de les línies aèries a distàncies inferiors a les reglamentàries, 
d'acord amb la legislació vigent. 

2. Quan es tracti d'obres i construccions a l`àrea d'influència o d'afectació de les línies ja en 
servei caldrà atendre prèviament la resolució de 4.11.1988 (DOGC. núm. 1075 del 
30.11.1988). 

3. No es podran atorgar llicències per construir cap edificació o activitat que pugui afectar la 
servitud que imposa una línia elèctrica. 
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4. Les línies elèctriques d'alta tensió en indret urbà han de tenir les condicions de seguretat 
reforçada que preveu l'art. 32 del Reglament tècnic (decret 3151/1968 del 28.11.1968, BOE 
núm. 311 de 27.12.1968), adaptant-les si no les compleixen. Qualsevol trasllat d'aquestes 
instal·lacions s'haurà d'aprofitar per passar-les a soterrades. 

5. L’estesa de noves d'alta tensió en indret urbà serà soterrada, amb els condicionants 
següents : 

a. No es podran fer traçats soterrats de conduccions 
energètiques a les proximitats de les canalitzacions elèctriques a distàncies inferiors a 
les establertes reglamentàriament..  

b. Quan l'actuació a realitzar pugui afectar aquestes 
canalitzacions, caldrà atendre el Decret 120/1992 del 28 d'abril, i la modificació 
d'aquest prevista al Decret 196/1992 de 4 d'agost, i les prescripcions del RD 223/2008 
a la seva entrada en vigor. 

c. A més, caldrà tenir present, prèviament a la obertura de rases, 
la possible existència de conduccions d'aquesta mena per la prevenció d'incidents i/o 
accidents. Per això caldrà seguir les prescripcions de l'ordre TIC 341/2003 de 22 de 
juliol.

6. Per la instal·lació de noves línies elèctriques d'alta tensió aèries i soterrades serà 
prescriptiu el compliment del RD 223/2008 de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament 
sobre condicions tècniques i de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves 
instruccions tècniques complementàries.- Per a la construcció de noves infraestructures 
elèctriques, a banda del acompliment de la normativa sectorial obligatòria de caire general, 
caldrà acomplir les Normes tècniques particulars de l'empresa ENDESA Distribución 
Elèctrica SL aprovades per resolució del Director General d'Energia i Mines de 29 de 
desembre , en l'àmbit del subministrament d'aquesta empresa. 

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

8. Per la implantació de línies elèctriques en sòl no urbanitzable serà preceptiu l’avaluació de 
l’impacte ambiental en els casos que determini la Llei 9/2006, el RD 1/2008 , així com el 
Decret 328/1992. 

9. Les noves instal·lacions receptores d’aquestes edificacions que s’escometin acompliran el 
REBT aprovat pel Decret 642/2002, i la seva legalització es durà a terme com disposa el 
Decret 363/2004. 

10. La instal·lació d’enllumenat públic haurà d’acomplir específicament la ITC-BT-09 
“Instal·lacions d’enllumenat exterior”. 

11 Les estacions o centres de transformació hauran de seguir les següents directrius 
d’ubicació: 

A - Sòl privat 

En sòl urbanitzable el planejament derivat que desenvolupi el sector n’haurà de precisar la 
situació i haurà de fixar les mesures adoptades i elements utilitzats per minimitzar 
l’impacte visual i, a ser possible, es prevaldrà sempre la seva col·locació subterrània. 

En sòl urbà, s’haurà de situar sota la projecció de l’edifici. Quan justificadament, per 
causes tècniques relatives a la companyia subministradora del servei, no fos possible, es 
permetrà excepcionalment la seva instal·lació en zones no ocupades per l’edificació i es 
prendran les mides necessàries per minimitzar l’impacte visual. 

B - Sòl públic

Sempre s’integraran en l’ordenació del sector i, a ser possible, es prevaldrà sempre la 
seva col·locació subterrània. 
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Article   92.  Mesures particulars de les instal·lacions de telecomunicacions 

1. Condicions generals: 

Es perseguirà sempre la minimització de l’impacte visual i ambiental. Per aquest motiu serà 
obligació utilitzar sempre la millor tecnologia existent.  

2. Limitacions de les instal·lacions 

La instal·lació de nous postes de radiofonia, telefonia o similars serà objecte d’un Pla especial per 
fixar la seva situació i les mides correctores i només es podrà situar en sòls no urbanitzables o en 
zones destinades a serveis tècnics en sòl urbà. 

No s’autoritzarà la col·locació d’equips, antenes, estacions base, etc. que provoquin impacte visual 
amb l’entorn. Tampoc no es podran col·locar en edificis protegits o catalogats o en espais d’interès 
paisatgístic. Serà condició prioritària per permetre la col·locació d’equips, d’antenes, d’estacions 
base, etc, de telefonia mòbil, l’obligació de compartir emplaçament per part dels diferents 
operadors de la zona, mitjançant acords entre els diferents operadors. A l’hora de traçar noves 
línies de telefonia en sòl no urbanitzable, caldrà tenir en compte els efectes sobre el paisatge i els 
elements catalogats. En cas de sòls urbans o urbanitzables serà obligatori el soterrament de les 
mateixes. 

Els operadors que explotin xarxes de telecomunicacions electròniques podran ocupar els dominis 
públics, prèvia autorització de l’administració que en sigui el titular. 

3. Paràmetres d’instal·lació:  

Antenes:

Les antenes sobre les cobertes dels edificis adoptaran les mesures necessàries per reduir al 
màxim l’impacte ambiental i visual. No s’admetrà la col·locació d’elements en façana.  Les 
antenes s’hauran de recular un mínim de 4 m respecte del pla de qualsevol façana i l’alçada 
de l’antena o del pal no podrà sobrepassar els 3 m. 

Recintes:

No seran accessibles al públic. Quant se situïn en coberta, s’endarreriran un mínim de 4 m 
de qualsevol façana i la seva superfície s’establirà en el projecte de telecomunicacions, no 
poden excedir els 10 m2 i l’alçada serà la que permeti el gàlib edificatori. Si se situen en 
planta baixa, seguiran els paràmetres reguladors de cada zona. 

4. Conservació de la instal·lació i dels equips: El titular de la llicència haurà de conservar la 
instal·lació dels equips de comunicació en bon estat de seguretat, salubritat i ornament públic. En 
cas de cessament definitiu de l’activitat, el titular de la llicència o propietari de les instal·lacions 
retirarà a càrrec seu les mateixes i restaurarà el lloc d’ubicació. 

Article 93. Mesures particulars de les instal·lacions de serveis (aigua, gas,  
sanejament ,telefonia etc) 

1. Es perseguirà sempre la minimització de l’impacte visual i ambiental. Per aquest motiu, serà 
obligació soterrar els tancs de gas liquat. 

2. Consta un centre d’emmagatzematge i distribució de gas propà canalitzat . S’hauran de 
respectar les distàncies de seguretat d’acord amb la reglamentació vigent : 

- RD 919/20056 de 28 de juliol, Reglament tècnic de distribució i utilització de 
combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries. ICG 01 
a 11. 

- Decret 120/10992 característiques de  les xarxes que discorren pel subsòl 

- Ordre de 5 de juliol procediment de control d eles xarxes de serveis públics que 
discorren pel subsòl. 

1. Limitacions de les instal·lacions: 

- No s’autoritzaran en sòl urbà les instal·lacions vistes, 

- No s’autoritzarà la col·locació d’equips, caixes registre, etc, que sobresurtin de la façana. 
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2. Conservació de la instal·lació i dels equips: 

- El titular de la llicència haurà de conservar la instal·lació dels equips en bon estat de 
seguretat, salubritat i ornament públic. 

3. Previsions : 

Tots els sectors de desenvolupament, tant residencials com industrials, han de preveure (en els 
seus corresponents Plans parcials i projectes d’urbanització), un sistema separatiu de 
clavegueram d’aigües residuals i pluvials. Així com es tindran en compte els condicionants que 
imposin els informes de l’ACA. 

Títol IV. REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ CONSOLIDAT I NO CONSOLIDAT 

CAPÍTOL  I DISPOSICIONS GENERALS 

Article 94.  Definició 

Sòl integrat en el teixit urbà, que compte amb tots els serveis urbanístics bàsics, fixats en l’article 
27 del TRLUC, o que estan compresos en àrees consolidades per l’edificació d’ almenys dues 
terceres parts de llur superfície edificable.  

També són sòl urbà aquells terrenys que, en execució del planejament urbanístic, assoleixin el 
grau d’urbanització que es determina. 

Article 95.  Classificació del sòl urbà 

El sòl urbà es considera consolidat o no. Constitueixen el sòl urbà consolidat, els que defineix 
l’article 30 del Text refós de la Llei d’urbanisme, decret 1/2005 de 26 de juliol. 

Es considera sòl urbà no consolidat el sòl urbà altre que el consolidat, definit en l’article 31 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme, decret 1/2005 de 26 de juliol. 

Article 96.  Cessions d’aprofitament  

Els propietaris de sòl urbà no consolidat, en els supòsits regulats en l’article 43 del Text Refós de la 
Llei d’ Urbanisme, decret 1/2005 de 26 de juliol), tenen dret, com a mínim, al 90% de l’aprofitament 
urbanístic del polígon d’actuació urbanística, referit a llurs finques. 

Els propietaris de sòl urbà no consolidat hauran de cedir a l’Ajuntament el sòl que preveu la 
fitxa corresponent a cada polígon d’actuació. A més, han de cedir a l’administració actuant, 
gratuïtament, el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic dels polígons d’actuació 
urbanística que tinguin per objecte alguna de les finalitats a què fa referència l’article 68.2.a del 
TRLUC

El Pla d’Ordenació preveu 1 polígon d’actuació urbanística en sòl urbà consolidat 6 polígons 
d’actuació en sòl urbà no consolidat i 5 plans  de millora urbana en sòl urbà no consolidat, a fi 
d’unificar l’execució de l’ordenament per cada àrea precisa. 

Amb caràcter general, l’execució dels polígons d’actuació es farà pel sistema de reparcel·lació, 
modalitat de compensació bàsica.  

Capítol  II.  CONJUNTS D’ORDENACIÓ UNITÀRIA 

Article 97.  Conjunts d’ordenació unitària. Definició i paràmetres reguladors 

És aquell tipus d’ordenació que fixa una uniformitat edificatòria d’una zona, no només quant a 
la volumetria, sinó també quant a les formes de divisió parcel·lària, en la disposició de l’edifi-
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cació sobre el solar, en la constància del tipus arquitectònic, en la composició de façanes, en 
materials i en acabaments. 

L’interès d’aquests conjunts per al bon ordre estètic i ambiental de la vila, fa considerar-los com 
subjectes als criteris d’uniformitat i regularitat. Les llicències d’edificació en aquestes zones 
hauran de basar-se en el compliment de l’ordenament unitari que s’estableixi per a cada un 
dels conjunts. 

Per a aquestes zones es regula el procés: 

a) de conservació i millora de l’edificació existent. 

b) d’ampliació dels edificis ja construïts. 

c) d’extensió i complementació del conjunt amb edificis nous de la mateixa tipologia. 

Els CONJUNTS UNITARIS s’ordenen segons les zones : 

zona A: Conjunts Històrics. 

zona B: Conjunts Arquitectònics. 

Article 98.    Zona:   A   CONJUNTS HISTÒRICS   

Definició 

Són aquells conjunts que, sense tenir una regularitat de parcel·lació 
ni d’edificació, presenten un grau elevat d’uniformitat i de coherència 
formal per la seqüència i agrupament en què es troben i per les 
característiques constructives i arquitectòniques pròpies d’un període 
històric, que els fa veure avui com a unitaris. Constitueixen, 
pròpiament, el nucli antic del municipi. 

TIPUS D’OBRES PERMESES: 

Conservació Restauració 

Són les que van destinades a canviar un o diversos elements 
malmesos i s’hauran de limitar a una reposició utilitzant matèries de 
naturalesa mimètica a les que ja hi havia. 

Millora 

Són les que, conservant i restaurant les façanes i les cobertes de 
l’edificació existent, modernitzen les condicions higièniques i 
sanitàries d’interior o adapten la seva distribució a les necessitats 
actuals. 

Ampliació 

Quan les limitades dimensions d’immoble es demostrin massa 
reduïdes per a un habitatge normal, es permetrà l’ampliació posterior 
de l’edifici bàsic fins aconseguir la fondària edificable màxima 
assenyalada en els plànols de detall de la zona del nucli antic. 

Nova planta i  
Substitució 

Els solars sense construcció o amb construccions inferiors a les 
màximes permeses o quan l’aprofitament de l’edifici actual sigui 
manifestament insuficient o quan es trobi en estat ruïnós, o per 
adequar l’edifici a la normativa vigent, es podrà enderrocar l’edifici i 
substituir-lo immediatament per un de nova planta que mantingui les 
característiques tipològiques i arquitectòniques (sempre que no 
estigui específicament protegit) acomplint: 
Parcel·la mínima. L’existent abans de l’aprovació d’aquest Pla 
d’Ordenació  Urbana Municipal. En cas de segregació serà de 120 
m2.

 Façana mínima. L’existent abans de l’aprovació d’aquest Pla 
d’Ordenació Urbana Municipal. En cas de segregació serà de 5,5 m. 
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Alçada reguladora. La fixada en els plànols corresponents a E: 1/500 
“Conjunt històric” i que serà igual per a la façana principal i la 
posterior. En aquests plànols serà predominant la mesura escrita 
sobre el dibuix.  

Profunditat edificable. La fixada en els plànols normatius i el plànol E: 
1/500 “Conjunt històric. 

Soterranis: Admesos si ocupen, com a màxim, la mateixa superfície 
que l’edificació. 

Pati interior. El pati interior d’illa es podrà ocupar en un 30% amb una 
alçària màxima de 3,20m. Aquesta edificació s’ha de plantejar com a 
continuació de la planta baixa, i es podrà construir amb coberta 
inclinada i de teula, o amb coberta plana utilitzable com a terrat. En 
aquest cas s’hauran de complir les servituds de vistes als predis 
veïns que fixi el dret civil català.  

CONDICIONS DE COMPOSICIÓ EXTERNA DELS EDIFICIS 

Coberta 

Canals i baixants

La coberta serà contínua a dues vessants, sense acceptar salts en el 
pendent, de teula ceràmica, amb el carener, situat en planta paral·lela 
a la façana i un pendent màxim del 30% des de l’arrencada en el 
punt més extern del ràfec de coberta. No s’admetrà cap buidat a 
excepció dels patis de ventilació i servei. 
És obligatòria la construcció de barbacana amb una volada que serà 
d’un mínim de 30 cm i d’un màxim de 80 cm i amb la inclinació i 
característiques materials semblants a les veïnes. Per sobre els plans 
de coberta no s’admet cap cos sobresortint. Únicament les 
xemeneies, antenes, parallamps, caixes d’ascensor i altres elements 
d’aquestes característiques podran sobresortir d’aquests plans.  
Els ràfecs es realitzaran amb colls de fusta, o de formigó motllurat, 
llates de fusta, rajola, cairó, etc, per deixar vist. També podran 
realitzar-se totalment de fusta o de ceràmica escalonada seguint els 
models tradicionals existents en el propi nucli antic). 
Les claraboies i finestres per a entrada de llum zenital o ventilació 
estaran també en el mateix pla de coberta, amb una desviació 
màxima de més o menys 40 cm.
Les canaleres podran quedar dins la cornisa o bé penjades. Podran 
ser de ceràmica, sense vidriar (tortugues) o de planxa metàl·lica. La 
secció podrà ser semicircular, rectangular o motllurada. Si són 
metàl·liques hauran de pintar-se (excepte les que siguin de zinc, 
coure, titani o alumini). 
Els baixants, si van a l’exterior, podran ésser de planxa metàl·lica, de 
ferro, de fosa i laminat. Aquests hauran de pintar-se. S’admetran 
també de coure, de zinc o d’alumini sempre que els 2 m primers es 
deixin protegits amb baina metàl·lica pintada. 
Es prohibeixen expressament els materials plàstics i de fibrociment. 

Volades Els balcons s’hauran de situar, com a mínim, a 3m d’alçada de 
qualsevol punt de la vorera. 
Poden projectar balcons amb una volada màxima de 35 cm a la 
planta primera sempre que l’amplada del carrer sigui superior als 4 
metres. En cas contrari només podran sobresortir el gruix de la 
motllura o dels 14 cm de cantell. 
Les llosanes dels balcons seran de pedra o de formigó buixardat, 
paral·leles a la façana i amb els costats ortogonals a la mateixa i de 
cantó motllurat amb un gruix comprès entre 10-15cm. La llosana 
podrà ser comú per a dues obertures. 
Les baranes seran de barrots de ferro fos o forja verticals, de secció 
quadrada o rodona inferior als 2 x 2cm. Es limita la mida de les 
obertures al pas d’una esfera de diàmetre < 0,10 m. 
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Cossos sortints 

Les brèndoles seran sempre verticals. 
Els valors de la volada seran en general de : 

Per a la primera planta:  
Volada màxima: 0,50 m; Superfície màxima: façana x 0,40m. 
Per a les plantes restants:  
Volada màxima: 0,35 m. Superfície màxima: longitud façana x 
0,20 m. 
El balcó se situarà sempre a un mínim de 80 cm respecte de l’eix de 
la mitgera. 
S’admeten elements sobresortits fora del pla de façana (motllures, 
guardapols, encoixinats) amb una volada màxima de 15cm, integrats 
en la composició general de façana. 

Obertures 

La composició de la façana haurà de guardar les proporcions 
verticals característiques de les edificacions objecte d’aquesta 
normativa. 
Es procurarà que la superfície de les obertures sigui proporcional i 
decreixent des de la planta baixa a la planta superior. 
Els forats d’il·luminació i ventilació no podran ocupar una superfície 
superior al 35% de tot el plànol de façana (sense comptar-hi les 
obertures en PB). Es prohibeix la concentració de més del 50% per 
planta. Igualment, es disposa d’un pany de paret, mínim de 60 cm a 
la mitgera i de 45 cm entre ells. Totes les obertures s’hauran de 
centrar en eixos verticals que hauran de justificar al projecte. En les 
proporcions dels forats, en les plantes pis, es mantindrà sempre la 
relació de major alçària que amplada. 
Les proporcions de les obertures es justificaran amb les existents a 
l’entorn. 
Les obertures en els paraments es produiran en línia de façana i en 
cap cas formaran terrasses interiors, exteriors o tribunes. 
Les obertures en planta baixa seran de proporció vertical i forma 
rectangular. 

Façanes Per als colors dels materials de façana del nucli antic se seguirà la 
gamma de colors definida en la carta de l’annex 3 d’aquestes 
normes, pel que respecte de la morfologia dels materials es 
recomanen els següents : 

a) Pedra natural de la zona. 
b) Arrebossat de calç amb colors de la gamma dels terrossos, 

ocres, sienes o estucats. 
c) Arrebossats d’una capa amb colors de la gamma dels terrossos, 

ocres o sienes. 

Queden expressament prohibits : 
1.1.  L’obra vista  
1.2. El bloc de formigó vist 
1.3. Aplacats de marbre o granit brillant, pedra rústica, pedra       

             projectada (cotegran) i qualsevol altre element artificial 
1.4. Gelosies ceràmiques i de vidre 
1.5. Pavès vítric o similar 
1.6. Arrebossats de pòrtland vist 
1.7.   Tancaments metàl·lics sense pintar. 

Totes les façanes aniran pintades sobre l’arrebossat, o bé estucades, 
llevat d’aquelles que han de mantenir el tipus de paredat com a 
acabat exterior. 

En general, la fusteria de tancament exterior es deixarà pintada, 
envernissada o esmaltada. Es prohibeixen els acabaments de color 
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Mitgeres 

Retolament i publicitat 

Instal·lacions elèctriques i 
telefòniques 

Instal·lacions d’enllumenat 
públic 

Instal·lacions d’aigua, gas 
i altres instal·lacions o 
aparells 

platejat o metal·litzats.  

Es tindrà especial atenció en valorar la possible diferenciació de 
motllures, guardapols i altres elements sortints. La resta d’elements 
de façana com fusteria, reixes, persianes, canaleres i baixants es 
complementaran amb el color de la façana. 

Les parets mitgeres que quedin vistes i qualsevol pany de paret que 
es vegi des de la via pública, hauran de tractar-se com a façanes 
principals. No es permetran els envans pluvials d’obra vista, o 
fibrociment o de materials aïllants vistos. 
Es prohibeix qualsevol tipus de marquesina i tanques publicitàries. 
Els rètols comercials no podran ésser de tipus plafó amb il·luminació 
interior i no podran sobresurtin més de 15 cm del pla de la façana. 
Seran sempre plans amb il·luminació amb focus exterior.  

En els edificis no catalogats, en planta baixa i sobre paraments de 
façana, es podran col·locar rètols de vidre o metacrilat transparent 
que no perjudiquin la composició. 

S’admeten banderoles de lona que sobrevolin del pla de façana.  
Es prohibeix la publicitat col·locada en finestres i balcons, sigui des 
del seu exterior o des de l’interior. 

L’alçada mínima de la part baixa serà de 2,20 m. 

La retolació comercial anirà incorporada dins de les obertures pròpies 
de l’edifici. Els rètols es col·locaran dins del forat de l’obertura de la 
planta baixa sense ocupar més del 20% de la superfície del forat. Els 
rètols s’il·luminaran amb focus o similars. 

Les farmàcies disposaran d’un tipus de banderola, la mida de la creu 
no ultrapassarà els 75cm. 

En les diferents obres de remodelació de carrers, es preveuran, de 
conformitat amb les diferents companyies, la instal·lació de conductes 
i pous de registre suficients en previsió del soterrament dels diferents 
serveis. 

Només en els casos en què no s’hagi efectuat, s’admetrà que les 
conduccions se situïn provisionalment grapades per façana, prèvia 
presentació del projecte i alçats corresponents. 

En tot cas, s’exclouran de l’excepció prevista els edificis catalogats, 
en els quals no s’admeten les conduccions grapades per façana. 

En cap supòsit, ni en els encreuaments de carrers, s’admetran les 
instal·lacions aèries. 

En el sector del nucli antic es preveu la substitució dels punts de llum 
existents, per llumeneres adients a l’entorn. El cablejat de la 
instal·lació es preveurà soterrada en les remodelacions que es facin 
del sector. 

Es prohibeix la instal·lació de conduccions, d’antenes, d’aparells 
d’aire condicionat i similar directament a façana. La instal·lació 
d’aquests elements haurà de quedar integrada a l’edifici, quedant 
amagada de la vista des del carrer.  

Aparcament

S’haurà de preveure, en les edificacions que siguin de nova 
construcció o rehabilitació en aquesta zona, dintre dels límits de la 
propietat, una plaça per cada habitatge. (1 plaça turisme+0,5 
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motocicletes+2 de bicicletes). S’admet l’ús d’aparcament en les 
plantes baixes i soterranis. 
S’admet l’ús d’aparcament en les plantes baixes i soterranis. 
Si el carrer té menys de 6 metres, es retirarà la porta de 
l’aparcament, la distància suficient per tal que, des de la façana 
oposada a la porta, es comptin com a mínim 6 metres. 

LLICÈNCIA I EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Sol·licitud de llicències 

La sol·licitud de llicència per a aquestes edificacions s’haurà 
d’acompanyar d’informació gràfica de totes les construccions de la 
parcel·la i de les confrontats. 

Llicència d’enderroc  

No podrà concedir-se sense la tramitació simultània del projecte 
d’obra de substitució. Aquesta llicència quedarà vinculada a 
l’execució de l’obra en un termini màxim al compromís de cedir a 
l’Ajuntament aquells elements constructius antics (llindes, rajoles, 
reixes, etc) que tinguin valor artístic i no siguin reutilitzats en l’obra 
nova. 

USOS

Residencial S’admet a totes les plantes. 

Religiosos No s’admet. 

Culturals S’admet. 

Restauració S’admet. 

Recreatiu No s’admet. 

Oficines Sempre que no superi els 300 m2

Comercial Fins a 300 m2 de sostre màxim. 

Esportiu S’admet. 

Ensenyament S’admet. 

Sanitari S’admet. 

Industrial L’ús industrial es limita a les activitats d’indústria taller. 

No es podran realitzar estudis que sobresurtin de coberta, tret dels existents abans de l’aprovació 
del POUM, que podran mantenir-se. 

Normativa específica “zona A” :  

“Sector carrer de la creu del Tall “

(Clau A1 – A2 ) Correspon als solars ocupats d’una manera molt disconforme, la proposta 
d’edificació passa per retirar aquesta i deixar un pati per la part del carrer tal com es grafia en el 
plànol núm. 10 del “plànol regulador del Nucli Antic”. 

“Sector el Solà (PAU-4) “

(Clau A3 ) Correspon al solar del Solà ocupat per l’antiga masia del Solà i per l’habitatge del 
masover situat en la part posterior amb un volum independent, la proposta d’edificació passa per 
mantenir el volum existent i per tant no es permet cap ampliació de superfície,  i a més, el pati d’illa 
restarà lliure d’edificació i no generarà per tant edificabilitat.   
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Article  99.    Zona:   B   CONJUNTS   ARQUITECTÒNICS   

Definició 

És el conjunt format per actuacions unitàries, ordenades i edificades 
simultàniament segons un projecte global i en les quals la 
parcel·lació és regular i geomètrica i l’edificació repeteix unes 
tipologies arquitectòniques. Tant els edificis com els espais 
entremitjos com els espais públics responen a un ordre precís i 
definit.

Paràmetres 
Generals 

Les limitacions, quant a les fondàries edificables, queden grafiades 
en els plànols a E: 1/4000 “Estructura i usos del sòl”. 
L’alçada reguladora és l’existent, PB+2PP i no s’admet cap augment.
Les golfes podran ser utilitzades com a sala de mals endreços o per 
ubicar-hi els dipòsits d’aigua, calefacció, etc. 

TIPUS D’OBRES PERMESES: 

Conservació 
Restauració 

Són les que van destinades a canviar un o diversos elements 
malmesos i s’hauran de limitar a una reposició utilitzant matèries de 
naturalesa semblant o iguals a les que ja hi havia. 

Per a aquests conjunts es regularà la possibilitat d’ampliacions i 
reformes per mitjà de la redacció d’un estudi volumètric per a cada 
unitat parcel·lària d’edificació que defineixi amb la precisió 
necessària les seccions tipus d’operacions a realitzar. Mentre no es 
redacti l’estudi no es permetrà cap tipus d’obra de nova planta o que 
reformi els elements externs de les cases. 

Ampliació 

S’admetrà, en el carrer de la Mercè del núm. 47 al 59 que es pugui 
ocupar la totalitat del pati en planta baixa, atesa les seva especial 
casuística, tramitant un estudi volumètric per a tota la filera. 
La illa compresa entre els carrers Doctor Anglada, Jesús, i avinguda 
Sant Llorenç, es permetrà allargar la planta baixa 3 metres, tal com es 
grafia en el plànol normatiu del sòl urbà. 

Aparcament

S’haurà de preveure, en les edificacions que es construeixin de nou en 
aquesta zona, dintre dels límits de la propietat, espais per a 
estacionament dins de la parcel·la, en una superfície no inferior a 15 m2

per a cada habitatge del projecte (1 plaça turisme+0,5 motocicletes+2 
de bicicletes). S’admet l’ús d’aparcament en les plantes baixes i 
soterranis. 

CONDICIONS DE COMPOSICIÓ EXTERNA DELS EDIFICIS 

Coberta 

La coberta serà contínua a dues o tres vessants, sense acceptar salts 
en el pendent, de teula ceràmica, amb el carener situat en planta 
paral·lel a la façana i un pendent màxim del 30% des de l’arrencada en 
el punt més extern del ràfec de coberta. No s’admetrà cap buidat a 
excepció dels patis de ventilació i servei. 
Les claraboies i finestres per a entrada de llum zenital o ventilació 
estaran també en el mateix pla de coberta, amb una desviació màxima 
de, més o menys 40 cm.
Les canals i baixants seran de planxa d’acer pintada, coure, alumini 
lacat fosc o titani lacat fosc. 

Reg 

Serà obligatori disposar de dipòsits soterrats per a recollida d’aigua 
pluvial per a reg de les zones enjardinades, amb un mínim de 15 l/m2 
pati.   

USOS

Residencials S’admet tan sols l’habitatge unifamiliar. 

Religiosos  No s’admet. 
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Culturals S’admet

Restauració S’admet.

Oficines S’admet sempre que no superi els 300 m2.

Recreatiu No s’admet.  

Comercial Sempre que no superi els 300 m2.

Esportiu S’admet.

Ensenyament S’admet.

Industrial L’ús industrial es limita a les activitats d’indústria taller. 

Capítol   III   ILLES D’ALINEACIÓ GEOMÈTRICA 

Article  100.   Illes d’ordenació geomètrica. Definició i paràmetres reguladors  

És aquell tipus d’ordenació que, desenvolupant-se per edificació d’iniciativa i ritme fraccionat, 
ha de configurar un resultat volumètric regularitzat segons les alineacions geomètriques.  

D’aquestes illes se’n regula el volum edificable segons les alineacions obligades a façanes 
exteriors a via pública i interior a pati d’illa i segons els paràmetres de màxima alçària 
reguladora (i nombre de plantes), el coeficient d’ocupació de parcel·la i segons els paràmetres 
de mínima en superfície i longitud de façana de les parcel·les.  A més, en les unitats d’actuació 
en sòl urbà i en els sectors de Sòl Urbanitzable s’estableixen uns paràmetres addicionals de 
màxima en nombre global d’habitatges i en coeficient d’edificabilitat (metres quadrats de sostre 
per a cada metre quadrat de sòl, en brut). 

S’estableixen les  zones amb d’ordenació en illa geomètrica : 

Zona D: Illes de cases en filera. 

Zona E: Illes de pati interior. 

Article  101.   Zona:   D   Illes de cases en filera  

Definició 

Són aquells conjunts resultat de l’edificació successiva de trams de 
carrers; cada tram fet de parcel·les i edificacions idèntiques. El conjunt 
de trams resulta de característiques molt semblants, també, per la seva 
regularitat en la divisió parcel·lària i en la tipologia constructiva, que li 
dóna una unitat arquitectònica global.  

PARÀMETRES REGULADORS 

Façana mínima  
L’existent abans de l’aprovació del Pla d’ordenació urbana municipal i 
en cas de segregació serà de 5,5 m, com a mínim. 

Parcel·la mínima 
L’existent abans de l’aprovació d’aquest Pla d’ordenació urbana 
municipal. En cas de segregació serà de 100 m2.

Profunditat edificable La fixada en el plànol 01N. 

Alçada reguladora 

L’existent abans del POUM o 10,50 m (PB + 2 PP) com a màxim. 
Al sector de Camp Salarga la cota de referència de la PB des de la qual 
es mesura l’AR és d’1 m per sobre la rasant del vial anterior.  

Soterranis 

Admesos, ocupant com a màxim la mateixa superfície que l’edificació. 
Al sector de Camp Salarga, la PS podrà sobrepassar l’ocupació màxima 
de la parcel·la sense superar el 30% de l’espai lliure per usos privats. 

Pati

És lliure de tota edificació fixa i es destinarà a hort o jardí.  
S’admetran pèrgoles obertes amb una ocupació màxima del 30% del 
pati i sempre que es realitzin amb elements desmuntables. La piscina 
s’inclourà dintre el 30% d’ocupació del pati

Aparcament S’haurà de preveure, en les edificacions que es construeixin de nou en 
aquesta zona, dintre dels límits de la propietat, espais per a 
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estacionament dins de la parcel·la, en una superfície no inferior a 15 m2

per a cada habitatge del projecte (1 plaça turisme+0,5 motocicletes+2 
de bicicletes).. 

Reg

Serà obligatori disposar de dipòsits soterrats per a recollida d’aigua 
pluvial per a reg de les zones enjardinades, amb un mínim de 15 l/m2 
pati.   

USOS

Residencials 
Unifamiliar i bifamiliar (dos habitatges per parcel·la mínima). L’escala 
d’accés als dos habitatges ha d’estar inclosa a la parcel·la.. 

Religiosos No s’admet. 

Culturals S’admet 

Recreatiu No s’admet. 

Oficines  S’admet. 

Comercial Fins a 300 m2 de sostre màxim. 

Restauració S’admet i resta condicionat a Planta baixa. 

Esportiu S’admet. 

Ensenyament  S’admet. 

Sanitari S’admet. 

Industrial Es limita a les activitats d’indústria taller. 

Article 102.   Zona:   E   Illes de pati interior  

Definició 

Són aquelles en què el volum edificable és el prisma vertical definit 
entre el perímetre que formen totes les alineacions de façana, el 
pati interior d’illa i l’alçada reguladora. 
El pati d’illa és només edificable en part i només en planta baixa. 
Algunes d’aquestes illes queden partides per un passatge que les 
travessa per a servei exclusiu d’interior. El plànol d’ordenació 
assenyala per a cada illa les corresponents alineacions de façana, 
pati d’illa (per tant, les profunditats edificables). 

PARÀMETRES REGULADORS 

Façana mínima  
Façana mínima: 6 m. 
Línies de façanes obligatòries (anterior i posterior). 

Parcel·la mínima 
L’existent abans de l’aprovació d’aquest Pla d’Ordenació urbana 
municipal. En cas de segregació serà de 160 m2.

Profunditat edificable 
Ve determinada pels plànols. En el cas que no es determini, 
aquesta és de 16 m. 

Alçada reguladora 
En el sòl urbà  10,50 m (PB + 2 PP).              
En els SUD es podrà admetre 13,50 m (PB + 3 PP)  

Soterranis Admesos, ocupant el 100% de la parcel·la. 

Pati d’illa / edificacions 
auxiliars 

El pati interior d’illa es podrà ocupar en una 50% amb una alçària 
màxima de 3,20 m i un volum màxim de 0,96 m3/m2. Aquesta 
edificació s’ha de plantejar com a continuació de la planta baixa, i es 
pot construir amb coberta inclinada i de teula, o bé de coberta plana 
per a terrassa de la planta primera. En aquest cas s’hauran de 
complir les servituds de vistes als predis veïns que fixi el dret civil 
català. En cap cas es permetran parets de separació de material opac 
d’una alçada superior a 1,80 m. 

Aparcament 

S’haurà de preveure, en les edificacions que es construeixin de nou 
en aquesta zona, dintre dels límits de la propietat, espais per a 
estacionament, en una superfície no inferior a 15 m2 per a cada 
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habitatge del projecte (1 plaça turisme+0,5 motocicletes+2 de 
bicicletes). En planta baixa l’aparcament podrà suposar com a màxim 
el 40 % de la planta. La resta haurà de ser local . En planta soterrani, 
es permet una ocupació del 100% del solar. 

USOS
Residencials En totes les seves modalitats. s’admet l’habitatge en planta baixa. 

Religiosos No s’admet. 

Culturals S’admet 

Recreatiu No s’admet. 

Oficines  S’admet. 

Comercial Fins a 300 m2 de sostre màxim. 

Esportiu S’admet. 

Ensenyament  S’admet. 

Sanitari S’admet. 

Industrial Es limita a les activitats d’indústria taller. 

Capítol   IV  SOLARS D’OCUPACIÓ SINGULAR 

Article 103.  Solars d’ocupació singular. Definició i paràmetres reguladors. 

És aquell tipus d’ordenació que, pel fet de tractar-se d’edificació individualitzada o de baixa 
ocupació de parcel·la, pot establir la seva volumetria de forma aïllada. Depèn de l’entorn quant 
a les condicions de densitat i d’intensitat de l’aprofitament i quant a les servituds del veïnat. 

Es defineixen set zones d’ocupació singular: 

Zona F: Zona residencial especial 

Zona G: Solars de Volumetria específica. 

Zona H: Illes de parcel·lació industrial. 

Zona J. Solars d’edificació residencial aïllada. 

Zona K. Blocs d’edificació residencial aïllada. 

Zona L. Solars d’indústria aïllada. 

Zona AU. Solars d’edificació auxiliar. 

Zona EP. Solars d’equipament privat. 

Zona HPP. Solars edificació social. 
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Article  104.  Zona:   F  Zona residencial especial 

Definició 

És aquella zona destinada a antics usos d’equipament privat,  usos 
residencials especials i hotelers de propietat privada a on 
coexisteixen amb l’habitatge i amb usos de restauració .  

PARÀMETRES REGULADORS 

Façana mínima  L’existent

Parcel·la mínima L’existent 

Edificabilitat 

- En el cas de l’Albareda l’edificabilitat és l’existent i no es pot 
augmentar. 

- En el cas de can Planes, l’edificabilitat es la fixada el seu dia 
en el PP de la Font d’en Titus (12.181,05 m2)

- En el cas de Torre Martí podrà augmentar la seva edificabilitat 
fins a 1,5 m2 sost/m2 sòl

Alçada reguladora 10,50 m (PB+2PP). 

Configuració 

Quan se situïn en illes d’edificació continua s’han d’ordenar segons 
alineació a carrer. 
Quan siguin aïllats han de situar-se a l’interior de la parcel·la i 
envoltar-se de jardins i espais arbrats. 
En el cas de can Planas, per obtenir l’edificabilitat haurà de donar 
compliment a les determinacions del PP de la Font d’en Titus i retirar 
la tanca fins l’alineació indicada en l’esmentat PPU  

Tanca parcel·la 

Quan l’ordenació sigui aïllada serà obligatori un tancament d’obra 
massissa fins a 1m de terra i vegetal o bé tanca metàl·lica fins a 1,80 
m.

Soterranis Admesos. 

USOS

Residencials 
S’admetrà un habitatge per cada zona F, com a habitatge permanent 
vinculat directament amb l’activitat 

Religiosos  S’admet com a complement de l’activitat. 

Culturals i docents S’admet. 

Restauració i hostaler S’admet. 

Recreatiu S’admet com a complement de l’activitat 
No s’admet 

Oficines  No s’admet 

Comercial S’admet com a complement de l’activitat 

Esportiu S’admet. 

Serveis tècnics S’admet. 

Sanitari S’admet. 

Administratius S’admet. 

Proveïments i mercats S’admet. 
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Article  105.   Zona:   G   Solars de volumetria específica 

Definició 

Són solars que procedeixen de l’antiga normativa definida com a verd 
privat i altres per l’antic PGO. En general són espais que cal 
conservar pel seu valor ambiental i arquitectònic. 

PARÀMETRES REGULADORS 

Edificabilitat 

Es conservarà l’edificació existent permetent-se un augment del 
sostre edificable en un 10% com a màxim amb obres de millora 
que no desvirtuïn ni el caràcter de l’edifici ni els espais enjardinats.
No es permetran modificacions que suposin incrementar en més 
d’un 5% l’ocupació existent, ni augment d’alçada o variació de 
l’edificació dins de la parcel·la mínima.  

Parcel·la mínima 

3.000 m2

En el cas que la parcel·la actual no els superi, es considerarà 
indivisible. 

Béns catalogats 

Els edificis situats en aquesta zona i estiguin catalogats, a més del 
que fixa la zona li serà d’aplicació  la normativa específica del Catàleg 
de béns patrimonials en sòl urbà .   

Segregacions 

Es podrà parcel·lar amb peces mínimes de 3000 m², sempre que 
la resta no sigui inferior a la parcel·la mínima. 
Les condicions a aplicar a aquestes parcel·les serà: 

- Ocupació màxima 10 % de la parcel·la. 
- Sostre màxim edificable de 500 m². 
- Ordenació de tipus aïllat. 
- Alçada reguladora màxima 10,50 m (PB+2PP). 
- Separacions a límits de parcel·la i a vials de 6 m. 

Soterranis Són admesos. 

Aparcament 

S’haurà de preveure, en les edificacions que es construeixin de nou 
en aquesta zona, dintre dels límits de la propietat, espais per a 
estacionament dins de la parcel·la, en una superfície no inferior a 15 
m2 per a cada habitatge del projecte (1 plaça turisme+0,5 
motocicletes+2 de bicicletes). 

Reg 

Serà obligatori disposar de dipòsits soterrats per a recollida d’aigua 
pluvial per a reg de les zones enjardinades, amb un mínim de 15 l/m2 
pati.   

USOS

Residencials 

S’admet l’ús unifamiliar i plurifamiliar (sempre que no es modifiquin les 
característiques arquitectòniques de l’edifici). 
En el cas de la parcel·la núm. 30, de la urbanització del Puig només 
s’admet 1 habitatge unifamiliar vinculat a l’activitat  

Religiosos  No s’admet. 

Culturals S’admet. 

Restauració i hoteler  S’admet. 

Recreatiu - esportiu  No s’admet. 

Oficines  i Comercial No s’admet. 

Ensenyament S’admet. 

Sanitari 
S’admet, reduït a dispensaris, consultoris etc. Amb exclusió de 
residències de capacitat superior a 20 llits. 

Industrial Només s’admet magatzems sense venda 
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Normatives específiques “zona G” : 

A. Zona G1

Definició 

És aquella zona destinada a espai lliure privat i equipament privat 
que prové de l’antic planejament i que s’adapta al present  com 
espais lligats a edificació existent 

PARÀMETRES REGULADORS 

Façana mínima  L’existent

Parcel·la mínima L’existent 

Edificabilitat No s’admet cap construcció fixa 

Tanca parcel·la 
Serà obligatori un tancament d’obra massissa fins a 1m de terra i 
vegetal o bé tanca metàl·lica fins a 1,80 m. 

USOS

Només s’admet Usos de verd privat 
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Article  106.   Zona:   H   Solars de parcel·lació industrial  

Definició Són aquells que van destinats a la construcció de naus industrials 
entre mitgeres. 

PARÀMETRES REGULADORS 
Façana mínima   Façana mínima: 12 m. 

Alçada reguladora 12 m (PB + 2 PP). 

Ocupació màxima 70 %. 

Volum màxim 8,40 m3/m². 

Edificabilitat màxima 1 m2/m². 

Parcel·la mínima 480 m². 

Separacions 8 m façana principal 4 m. façana posterior. 

Soterranis Admesos, ocupant com a màxim la mateixa superfície que l’edificació.

Pati d’illa El pati interior d’illa es podrà ocupar amb elements auxiliars (sitges, 
xemeneies, ventiladors, etc) mai amb elements tancats fixos. 

USOS

Residencial No s’admet. 

Religiosos i culturals No s’admet. 

Restauració S’admet. 

Recreatiu S’admet. 

Oficines  S’admet en totes les plantes d’edificació lligades a l’activitat 

Comercial S’admet.  

Esportiu S’admet. 

Ensenyament S’admet. 

Sanitari No s’admet. 

Industrial Es limita a les activitats d’indústria tipus I i II i III. 

Altres 

La prioritat és l’ús industrial, però s’admetran altres usos i 
equipaments privats, sempre que siguin compatibles amb l’ús 
industrial, i es mantinguin els paràmetres de l’edificació establerts per 
aquesta normativa. 
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Article  107.   Zona:   J   Solars  d’edificació aïllada 

Definició 

És aquella zona en què l’edificació es preveu en volumetria 
independent per cada una de les parcel·les i que, per baixa densitat 
d’ocupació i d’aprofitament, pot deixar-se a la disposició lliure que 
estableixi la iniciativa promotora mentre no excedeixi a certes 
condicions de límit. 
En les ordenacions de ciutat - jardí existents en el moment de ser 
aprovada aquesta normativa urbanística, es consideraran 
paràmetres reguladors bàsics: la parcel·la mínima, l’edificabilitat i 
l’alçada reguladora. La resta es regularan segons la Normativa 
existent en cada sector.

PARÀMETRES REGULADORS 
J1 J2 J3 

Façana mínima  10 m 20 m 20 m 

Parcel·la mínima 400 m2 600 m2 800  m2

Edificabilitat 0,6 m2 st/m 2sòl 0,6 m2 st/m 2sòl 0,6 m2 st/m 2sòl

Ocupació 35% 35% 30%

Alçada reguladora 
10,50 m 
PB+2 PP

10,50 m 
PB+2 PP

10,50 m 
PB+2 PP

5,00 m a carrer 
3,00 resta límits 

6,00 m a carrer 
3,00 resta límits 

8,00 m a carrer 
5,00 resta límits 

Separacions 

En les parcel·les existents, amb edificació aparellada, que per tant 
no compleixen en un costat el paràmetre de separació amb la finca 
veïna, perduraran com aparellades encara que voluntàriament, o per 
un procés fortuït, s’enderroquin. Les ampliacions admeses per la 
normativa, hauran però de quedar separades adequadament del 
límit de la parcel·la d’acord amb el que s’estableix 

Tanca parcel·la 

Tancament obligatori d’obra massissa fins a 1 m de la rasant del 
carrer, en línia de façana i des del nivell natural de les terres, en la 
resta de parcel·la i vegetal o bé tanca metàl·lica fins a 1,80 m. 

Les parcel·les dels números senars (del 27 al 39) de l’avinguda Sant 
Llorenç, es regularan per l’estudi de detall aprovat definitivament el 
28/06/2001, i són : 
   Núm. 27      1,50 m 
   Núm. 29      2,00 m 
   Núm. 31      2,50 m 
   Núm. 33      3,00 m 
   Núm. 35      3,60 m 
   Núm. 37      3,60 m 
   Núm. 39      3,60 m 
Aquestes alçades, es mesuraran al punt mig de la façana i ja 
inclouen els 60 cm obligatoris de tanca sobre la rasant interior de les 
terres de la parcel·la. 

L’acabat serà obligatòriament de pedra natural a tota l’alçada, amb 
acabat de cantera. No s’admeten ni pedres polides ni altres 
materials. 

Béns catalogats 

Els edificis situats en aquesta zona i estiguin catalogats, a més del 
que fixa la zona li serà d’aplicació  la normativa específica del 
Catàleg de béns patrimonials en sòl urbà .   

Soterranis 
Admesos, ocupant com a màxim la mateixa superfície que 
l’edificació. 

Reg 
Serà obligatori disposar de dipòsits soterrats per a recollida d’aigua 
pluvial per a reg de les zones enjardinades, amb un mínim de 
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15 l/m2 pati.   

Edificació auxiliar 
5% d’ocupació de parcel·la de 3,3 m d’alçada no podran ocupar la 
franja de separació  a vial. 

Aparcament Mínim una plaça d’aparcament per habitatge 

USOS 

J1 J2 J3 
Unifamiliar i 
plurifamiliar 

Unifamiliar i 
plurifamiliar 

Unifamiliar i 
plurifamiliar 

Residencials 
En cas d’edificació aparellada la parcel·la per a cada casa serà de 
275 m2 i l’edificabilitat  serà del 0,6 m2 st/m 2sol

Religiosos  No s’admet. 

Socioculturals S’admet. 

Hoteler S’admet. 

Oficines i serveis S’admet. 

Comercial En planta baixa 

Esportiu recreatiu S’admet. 

Ensenyament S’admet. 

Sanitari S’admet. 

Industrial No s’admet

Excepcions a la parcel·la mínima

S’admeten parcel·les de superfície igual o superior als 250 m2 de superfície en els següents 
supòsits:

a) S’haurà d’acreditar que amb anterioritat a l’aprovació d’aquest POUM s’acomplien 
qualsevol de les següents circumstancies: 

‚ Inscripció com a finca independent en el Registre de la Propietat o atorgament de la 
corresponent escriptura pública.

‚ Tributació com a finca independent. 
‚ Quan es tracti de parcel·les existents entre d’altres ja construïdes amb impossibilitat 

material d’obtenir els mínims exigits. 

b) Les condicions de l’edificació que regiran per aquestes parcel·les seran iguals a les 
definides per a les corresponents de superfície no reduïda, amb les limitacions 
següents:

‚ Haurà de permetre la inscripció d’una circumferència de diàmetre no inferior a 12 m. 
‚ Les separacions mínimes als límits de parcel·la seran de 5m al front de vial i de 2 m als 

restants límits. 
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Normatives específiques “zona J” : 

B. Zona J4  “Sector El Solà  “

Correspon als solars aïllats procedents del desenvolupament del Pla parcial de “El Solà”, aprovat 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la sessió del 21 de gener de 2003 
amb les següents condicions: 

PARÀMETRES REGULADORS 

Façana mínima  La fixada en el plànol normatiu. 

Parcel·la mínima 1.000 m2 . 

Edificabilitat 0,6 m2 st/m 2sòl

Ocupació  30%. 

Alçada reguladora 7,50 m PB+1 PP

Separacions 6,00 m a carrer 5,00 resta límits.  

Tanca parcel·la 

La tanca entre parcel·les veïnes i dels darreres es farà amb material 
massís fins a una alçada d’1,00 m per sobre la part massissa, fins a 
una alçada total màxima d’1,80 m es complementarà amb reixa i 
vegetació d’arbust, segons detall específic que figurarà, 
obligatòriament, en el projecte de sol·licitud de llicència d’obres. 
La construcció del tancament comú de dues parcel·les anirà a càrrec 
de l’habitatge que s’estableix primer i el segon haurà d’abonar la part 
proporcional de les despeses segons sistema tradicional d’abonar 
mitgeres abans de construir qualsevol edificació.  

Soterranis 
Admesos, ocupant com a màxim la mateixa superfície que l’edificació, 
amb una alçada mínima de 2,20 m . 

Reg 

Serà obligatori disposar de dipòsits soterrats per a recollida d’aigua 
pluvial per a reg de les zones enjardinades, mínim 10 l/m2 de jardí, que 
s’haurà d’incorporar als projectes de construcció. 

Edificació auxiliar No s’admeten. 
USOS

Residencials Unifamiliar i bifamiliar aparellat.

Religiosos  No s’admet. 

Socioculturals No s’admet. 

Hoteler No s’admet. 

Oficines No s’admet. 

Comercial No s’admet. 

Esportiu recreatiu No s’admet. 

Ensenyament No s’admet. 

Sanitari No s’admet. 

Industrial Indústria–taller. 
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Condicions particulars

1 Murs de contenció i talussos: A les parcel·les que presenten un major desnivell es limitarà 
l’alçada dels talussos i murs de contenció a 1,50 m. 

En cas que sigui imprescindible anivellar el terreny mitjançant terrasses, s’hauran de 
disposar de manera que compleixin les disposicions següents: 

Les plataformes d’anivellació a l’interior de la parcel·la no es podran situar a més d’1,50 m per 
sobre o a més de 2,20 m per sota la cota natural del límit. 

Les plataformes d’anivellació a l’interior de la parcel·la (excepte soterranis) s’hauran de 
disposar de manera que no sobrepassin els talussos permesos. 

Els murs d’anivellació de terres als límits de la parcel·la no podran excedir en cap cas més 
d’1,50 m per sobre la cota natural del terreny. 

Els acabaments vistos dels murs d’anivellament del terreny seran de pedra, ceràmica, obra 
vista o arrebossat. No s’acceptaran acabaments irregulars ni amb materials deteriorats. 
Queden expressament prohibits els materials d’obra ceràmica no vistos (totxana, gero, etc). 

2 Sòl lliure: La part de parcel·la lliure d’edificació com a conseqüència de l’aplicació dels 
percentatges d’ocupació i edificabilitat no podrà ser objecte d’altre aprofitament que no sigui 
espai lliure privat. L’edificabilitat se situarà preferentment a continuació de la separació de 
6 m de vial per obtenir un front edificador més uniforme. 

3 Accés: Les parcel·les disposaran d’un accés directe des del vial. 

4 Condicions complementàries:

a. Queda prohibit falsejar els materials emprats, que es presentaran en el seu valor 
veritable. 

b.  Es permeten els arrebossats com a revestiment exterior, ben acabaments i pintats. 
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C. Zona J5  “Sector de l’Albareda  “

Correspon als solars aïllats procedents del desenvolupament del Pla parcial de l’ Albareda aprovat 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la sessió del 31 de maig de 2000 amb 
les següents condicions: 

PARÀMETRES REGULADORS 

Façana mínima  20 m. 

Parcel·la mínima 1.000 m2 (excepte casos indicats en el plànol 01N). 

Edificabilitat 0,3 m2 st/m 2sòl

Ocupació 20% (ha de permetre la inscripció d’un cercle de diàmetre 20 m). 

Alçada reguladora 10,50 m PB+2 PP. 

Separacions 8,00 m a carrer 5,00 m resta límits. 

Tanca parcel·la 

Tancament obligatori d’obra massissa fins a 1,00 m de la rasant de 
carrer i vegetal o bé tanca metàl·lica fins a 1,80 m. 
Les tanques estaran en consonància pel que fa a alçades i 
acabaments, amb les tanques veïnes, sense que això suposi 
obligatòriament la utilització, dels mateixos materials. 
Les parets de tanca existent en l’actualitat a la masia, s’hauran de 
mantenir de pedra i amb l’alçada actual. 

Soterranis Admesos, ocupant com a màxim la mateixa superfície que l’edificació. 

Reg 

Serà obligatori disposar de dipòsits soterrats per a recollida d’aigua 
pluvial per a reg de les zones enjardinades (10 l/m2 de jardí).I s’haurà 
d’incorporar als projectes. 

Edificació auxiliar 
5% d’ocupació de parcel·la de 3,3 m d’alçada no podran ocupar la 
franja de separació a vial i a veïns. 

Aparcament Mínim una plaça per habitatge 
USOS
Residencials Unifamiliar i plurifamiliar. 

Religiosos  No s’admet. 

Socioculturals S’admet. 

Hoteler restauració S’admet. 

Oficines S’admet. 

Comercial En planta baixa 

Esportiu recreatiu S’admet. 

Ensenyament S’admet. 

Sanitari S’admet. 

Industrial No s’admet 

Agrupacions  

En general es permeten les agrupacions de parcel·les, sense que això pugui significar en cap cas 
un Increment del nombre d’habitatges previst, és a dir, una habitatge per parcel·la del plànol de 
parcel·lació. Especialment les parcel·les 55-56-59-62-67-68-69-70, no seran edificables sinó 
s’agrupen amb alguna de les parcel·les de la mateixa illa que fan front al vial, atès que no se’ls 
dóna accés pel camí perimetral al sector. En aquestes parcel·les es permetran agrupacions 
d’habitatges de dues en dues a mòduls de cases aparellades sempre que mantinguin una sola 
unitat estètica i que això no suposi increment d’habitatges respecte del nombre de parcel·les.  
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La separació entre edificis d’un mateix complex immobiliari privat serà igual que l’alçada de l’edifici 
més alt de la mateixa i com a mínim 5 metres. En aquestes parcel·les caldrà presentar un estudi 
de la solució global. A la resta de parcel·les no es permetrà cap tipus d’agrupació d’edificacions. 

Teulades 

Per damunt de l’alçada màxima, només ,es permetrà la coberta definitiva de l’edifici, de pendent 
inferior al 35% i l’arrencada de la qual se situa sobre una línia horitzontal que sigui paral·lela als 
paraments exteriors de les façanes situades a alçada no superior a la màxima i el vol de la qual no 
superi el màxim admès per les volades. Aquest pendent no se superarà encara que no s’esgoti 
l’alçada reguladora. 

No s’admeten els terrats ni cobertes planes, com a coberta terminal de l’edifici.  

Les teules hauran d’ésser de teula àrab i en cap cas podran ésser negres ni de pissarra. 

Condicions estètiques 

Les condicions que es construeixin estaran en consonància, amb les maneres constructives de 
Sant Julià de Vilatorta, i en cap cas es podran utilitzar materials o colors que atemptin contra els 
valors paisatgístics inherents al poble i a la zona de la masia l' Albareda. 
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D. Zona J6  “Sector de la Font d’en Titus”  “

Correspon als solars aïllats procedents del desenvolupament del Pla parcial de la Font d’en Titus 
de Calldetenes aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona amb les 
següents condicions: 

PARÀMETRES REGULADORS 

(A3.2)  
Ciutat Jardí 

(A3.3)  
Ciutat Jardí 
extensiva 

(A3.4)
Ciutat Jardí 
extensiva 

Façana mínima  15,00 m 20,00 m L’existent

Parcel·la mínima 400,00 m2 800,00 m2 >800 m2

Edificabilitat 0,70 m2 st/m 2sòl 0,40 m2 st/m 2sòl 300 m2 sostre 

Ocupació 40% 25% 300 m2

Alçada reguladora 9,00 m PB+2PP. 7,00 m PB+PP. 7,50 m PB+PP. 

Separacions 
6,00 m a carrer 

3,00 m resta límits. 
10,00 m a carrer 

5,00 m resta límits 

Tanca parcel·la 

Tancament obligatori d’obra massissa fins a 1,00 m de la rasant de 
carrer i vegetal o bé tanca metàl·lica fins a 1,80 m. 
Les tanques estaran en consonància pel que fa a alçades i 
acabaments, amb les tanques veïnes, sense que això suposi 
obligatòriament la utilització, dels mateixos materials. 

Soterranis Admesos, ocupant com a màxim la mateixa superfície de PB. 

Reg 

Serà obligatori disposar de dipòsits soterrats per a recollida d’aigua 
pluvial per a reg de les zones enjardinades (10 l/m2 de jardí).I s’haurà 
d’incorporar als projectes. 

Edificació auxiliar No són permeses 

Aparcament Mínim una plaça per habitatge 
USOS
Residencials Unifamiliar o aparellades. La parcel·la J.6a només unifamiliar 

Religiosos  No s’admet. 

Socioculturals S’admet. 

Hoteler restauració S’admet. 

Oficines S’admet. 

Comercial En planta baixa 

Esportiu recreatiu S’admet. 

Ensenyament S’admet. 

Sanitari S’admet. 

Industrial No s’admet 
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E. Zona J7  “Sector  Parc les Set fonts“

Correspon a un solar situat sobre el Parc de les set Fonts, per poder-lo edificar, la propietat haurà 
de cedir un metre de carrer  

PARÀMETRES REGULADORS 

Façana mínima  L’existent

Parcel·la mínima 1 parcel·la  

Edificabilitat 0,20 m2 st/m 2sòl

Ocupació 25%

Alçada reguladora 7,00 m PB+1 PP. 

Separacions Alineada a carrer  

Tanca parcel·la 

Tancament obligatori d’obra massissa fins a 1,00 m de la rasant de 
carrer i vegetal o bé tanca metàl·lica fins a 1,80 m. 
Les tanques estaran en consonància pel que fa a alçades i 
acabaments, amb les tanques veïnes, sense que això suposi 
obligatòriament la utilització, dels mateixos materials. 

Soterranis Admesos, ocupant com a màxim la mateixa superfície que l’edificació. 

Reg 

Serà obligatori disposar de dipòsits soterrats per a recollida d’aigua 
pluvial per a reg de les zones enjardinades (10 l/m2 de jardí).I s’haurà 
d’incorporar als projectes. 

Edificació auxiliar No es permet 

Aparcament Mínim una plaça per habitatge 
USOS
Residencials Unifamiliar  

Religiosos  No s’admet. 

Socioculturals S’admet. 

Hoteler restauració S’admet. 

Oficines S’admet. 

Comercial No s’admet 

Esportiu recreatiu S’admet. 

Ensenyament No s’admet. 

Sanitari No s’admet. 

Industrial No s’admet 
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Article 108.   Zona:   K   Blocs residencials aïllats 

Definició 
Són aquells en què el volum edificable és un prisma vertical definit 
per quatre façanes  

PARÀMETRES REGULADORS 

Façana mínima  Façana mínima 15 m. 

Edificabilitat 
L’existent abans de l’aprovació d’aquest Pla d’Ordenació urbana 
municipal. En cas de segregació serà de 1.000 m2.

Alçada reguladora 
En el sòl urbà  10,50 m (PB + 2 PP).              
En els SUD es podrà admetre 13,50 m (PB + 3 PP) 

Edificabilitat 
1,25 m2st/m2sòl.

Soterranis 

Admesos, ocupant com a màxim un 30% més que la mateixa 
superfície que l’edificació que no podrà sobresortir de la rasant del 
terreny. 

Perímetre 
S’admetran els voladissos sobre aquest espai amb una volada 

màxima d’1,50 m. 

Reg 

Serà obligatori disposar de dipòsits soterrats per a recollida d’aigua 
pluvial per a reg de les zones enjardinades, amb la previsió mínima de 
15 l/m2 jardí. 

Aparcament 

S’haurà de preveure, en les edificacions que es construeixin de nou 
en aquesta zona, dintre dels límits de la propietat, espais per a 
estacionament dins de la parcel·la, en una superfície no inferior a 15 
m2 per a cada habitatge del projecte (1 plaça turisme+0,5 
motocicletes+2 de bicicletes). 

Condicions 
particulars 

L’edificació s’integrarà amb l’entorn moble existent, la coberta serà a 
dues aigües excepte tester que serà a 3, pendent màxim del 30 %. 
Ràfec perimetral de 0,7 m, la teula serà de tipus àrab. No s’admet el 
color negre ni pissarra. S’admetran petits terrasses dins el volum de la 
coberta sense sobrepassar el 10 % de la planta. 

USOS
Residencials Plurifamiliar, s’admet l’habitatge en planta baixa i sota teulada 

vinculada a la planta inferior 

Religiosos No s’admet. 

Culturals S’admeten en totes les seves modalitats. 

Restauració S’admet. 

Recreatiu No s’admet. 

Oficines  S’admet. 

Comercial Fins a 300 m2 de sostre màxim. 

Esportiu No s’admet. 

Ensenyament S’admet. 

Sanitari S’admet. 

Industrial Es limita a les activitats d’indústria taller. 
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Normatives específiques “zona K” : 

A. Zona K  “Sector  Camp Salarga  “  illa- 3
Correspon als solars aïllats procedents del desenvolupament del Pla parcial de Camp Salarga 
aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la sessió del 11 d’octubre  de 
1994 i acorda la seva publicació 20 gener de 1995 

PARÀMETRES REGULADORS Parcel·la -1- 

Façana mínima  Façana definida en el PPU aprovat 

Parcel·la mínima La definida en el PPU aprovat 

Alçada reguladora 10,50 m (PB + 2 PP)  . 

Edificabilitat 1,65 m2st/m2sòl.

Densitat 9  habitatges 

Soterranis 
Admesos, ocupant com a màxim un 30% més que la mateixa 
superfície que l’edificació que no podrà sobresortir de la rasant del 
terreny. 

Perímetre La indicada en plànol parcel·lari (5 m a carrer, 1 m lateral) 

Reg Serà obligatori disposar de dipòsits soterrats per a recollida d’aigua 
pluvial per a reg de les zones enjardinades, amb la previsió mínima de 
15 l/m2 jardí. 

Aparcament 

S’haurà de preveure, en les edificacions que es construeixin de nou 
en aquesta zona, dintre dels límits de la propietat, espais per a 
estacionament dins de la parcel·la, en una superfície no inferior a 
15 m2 per a cada habitatge del projecte (1 plaça turisme+0,5 
motocicletes+2 de bicicletes). 
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PARÀMETRES REGULADORS Parcel·les  -2-3-4- 

Façana mínima  Façana definida en el PPU aprovat 

Parcel·la mínima La definida en el PPU aprovat 

Alçada reguladora 10,50 m (PB + 2 PP)  . 

Edificabilitat 1,65 m2st/m2sòl.

Densitat 21 habitatges 

Soterranis 
Admesos, ocupant com a màxim un 30% més que la mateixa 
superfície que l’edificació que no podrà sobresortir de la rasant del 
terreny. 

Perímetre La indicada en plànol parcel·lari (5 m a carrer, 1 m lateral) 

Reg Serà obligatori disposar de dipòsits soterrats per a recollida d’aigua 
pluvial per a reg de les zones enjardinades, amb la previsió mínima de 
15 l/m2 jardí. 

Aparcament 

S’haurà de preveure, en les edificacions que es construeixin de nou 
en aquesta zona, dintre dels límits de la propietat, espais per a 
estacionament dins de la parcel·la, en una superfície no inferior a 15 
m2 per a cada habitatge del projecte (1 plaça turisme+0,5 
motocicletes+2 de bicicletes). 
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B. Zona K  “Sector  Camp Salarga  “  illa- 5

Correspon als solars aïllats procedents del desenvolupament del Pla parcial de Camp Salarga 
aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la sessió del 11 d’octubre  de 
1994 i acorda la seva publicació 20 gener de 1995 

PARÀMETRES REGULADORS Parcel·les -1-2-3- 

Façana mínima  Façana definida en el PPU aprovat 

Parcel·la mínima La definida en el PPU aprovat 

Alçada reguladora 10,50 m (PB + 2 PP)  . 

Edificabilitat 1,65 m2st/m2sòl.

Densitat 24  habitatges 

Soterranis 
Admesos, ocupant com a màxim un 30% més que la mateixa 
superfície que l’edificació que no podrà sobresortir de la rasant del 
terreny. 

Perímetre La indicada en plànol parcel·lari (5 m a carrer, 1 m lateral) 

Reg Serà obligatori disposar de dipòsits soterrats per a recollida d’aigua 
pluvial per a reg de les zones enjardinades, amb la previsió mínima de 
15 l/m2 jardí. 

Aparcament 

S’haurà de preveure, en les edificacions que es construeixin de nou 
en aquesta zona, dintre dels límits de la propietat, espais per a 
estacionament dins de la parcel·la, en una superfície no inferior a 15 
m2 per a cada habitatge del projecte (1 plaça turisme+0,5 
motocicletes+2 de bicicletes). 
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C. Zona K  “Sector  Camp Salarga  “  illa- 4

Correspon als solars aïllats procedents del desenvolupament del Pla parcial de Camp Salarga 
aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la sessió del 11 d’octubre  de 
1994 i acorda la seva publicació 20 gener de 1995 

PARÀMETRES REGULADORS Parcel·les -1-2-3-4- 5 

Façana mínima  Façana definida en el PPU aprovat 
Parcel·la mínima La definida en el PPU aprovat 

Alçada reguladora 10,50 m (PB + 2 PP)  . 

Condicions d’ordenació L’edificabilitat de la parcel·la original, s’ incrementa en una planta més 
de l’existent, amb un valor de 1.086 m2 i un nombre màxim de 10 
habitatges que s’afegiran als que es poden construir actualment en el 
solar. 

Densitat 24  habitatges + 10 habitatges (PAU-7) 

Soterranis 
Admesos, ocupant com a màxim un 30% més que la mateixa 
superfície que l’edificació que no podrà sobresortir de la rasant del 
terreny. 

Perímetre La indicada en plànol parcel·lari (5 m a carrer, 1 m lateral) 

Reg Serà obligatori disposar de dipòsits soterrats per a recollida d’aigua 
pluvial per a reg de les zones enjardinades, amb la previsió mínima de 
15 l/m2 jardí. 

Aparcament 

S’haurà de preveure, en les edificacions que es construeixin de nou 
en aquesta zona, dintre dels límits de la propietat, espais per a 
estacionament dins de la parcel·la, en una superfície no inferior a 15 
m2 per a cada habitatge del projecte (1 plaça turisme+0,5 
motocicletes+2 de bicicletes). 
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Article  109.   Zona :   L   Indústria aïllada  

A.  Zona L1  “Sector La Quintana”

Correspon als solars industrials procedents del desenvolupament del Pla parcial  de la Quintana 
aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la sessió del 14 de novembre 
de 2001 amb les següents condicions: 

Façana mínima  30 m.

Parcel·la mínima  2.000 m2.

Alçada reguladora 
12 m. Els elements i instal·lacions tècniques poden sobrepassar 
l’ARM. 

Ocupació màxima 70 %. 

Edificabilitat màxima 1,00 m2 sostre/m2 parcel·la. 

Volum màxima 10.50 m3 / m2 parcel·la. 

Separacions 10 m a carrer, 5 m laterals i fons.

Soterranis 
Admesos, ocupant com a màxim la mateixa superfície que 
l’edificació. 

Pati d’illa 

El pati interior d’illa resultant una vegada deduït el 70% d’ocupació 
podrà contenir les ocupacions característiques d’aquests espais, o 
coberts sense parets per aparcament de vehicles. 

Tanca perimetral 
Les tanques a carrer seran d’obra massissa fins a 1,00 m, i fins a 
1,80 metàl·lica o vegetal. 

USOS

Residencials No s’admeten. 

Religiosos i culturals No s’admet. 

Restauració S’admet només en planta baixa. 

Recreatiu S’admet. 

Oficines  S’admet en totes les plantes d’edificació lligades a la pròpia activitat. 

Comercial S’admet.  

Esportiu S’admet. 

Ensenyament S’admet. 

Sanitari No s’admet. 

Industrial Es limita a les activitats de indústria tipus I, II i III. 

Altres  La prioritat és l’industrial, però s’admeten altres usos, sempre que no 
siguin incompatibles amb l’ús industrial 
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B. Zona L2   “Sector La Quintana”

Correspon als solars industrials procedents del desenvolupament del Pla parcial de la Quintana 
aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la sessió del 14 de novembre 
de 2001 amb les següents condicions: 

Façana mínima  20 m.

Parcel·la mínima  800 m2. Ha de permetre inscriure al seu interior un cercle de 20 m 

Alçada reguladora 12 m. Els elements i instal·lacions tècniques poden sobrepassar l’ARM.

Ocupació màxima 50 % 

Edificabilitat màxima 1,00 m2 sostre/m2 parcel·la 

Volum màxima 8 m3 / m2 parcel·la 

Separacions 5 m al seu entorn, a excepció de la parcel·la que té façana nord al 
carrer de la Tècnica. 

Soterranis Admesos, ocupant com a màxim la mateixa superfície que l’edificació. 
L’espai lliure perimetral podrà ocupar-se soterradament amb 
instal·lacions no ocupables pel personal, ni destinades a aparcament 
de vehicles, sense superar en cap cas el 15 % de l’espai lliure 
perimetral. 

Pati d’illa El pati interior d’illa resultant una vegada deduït el 50% es podrà 
destinar a: Ocupació per a matèries primes a utilitzar, Coberts sense 
parets per aparcaments, petits cossos coberts sense tancaments 
destinats a ampolles de gas, bàscules etc, en línia de façana ET, 
cambres comptadors, porteries no destinades a habitatge. 
L’espai lliure restant es deixarà enjardinat i arbrat. 

Tanca Tanca a carrer obligatòria d’alçada màxima fins a 1,10 m de terra i 
vegetal fins a 1,80 m. 

USOS

Residencials No s’admeten a excepció dels existents 

Religiosos i culturals No s’admet. 

Oficines  S’admet en totes les plantes d’edificació lligades a la activitat.  

Comercial 
S’admet només lligat amb l’activitat (d’acord amb el que estableix la Llei 
i les disposicions sobre comerç que sorgeixin).

Esportiu S’admet. 

Auxiliar S’admet  

Sanitari S’admet. 

Industrial 
Es limita a les activitats de indústria tipus I i II i III. 

Altres La prioritat és l’industrial, però s’admeten altres usos, sempre que no 
siguin incompatibles amb l’ús industrial 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5817 – 14.2.20118968

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

82

C.  Zona L3   “Sector La Quintana”

Correspon als solars industrials procedents del desenvolupament del Pla parcial de la Quintana 
aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la sessió del 14 de novembre 
de 2001 amb les següents condicions: 

Façana mínima  30 m.

Parcel·la mínima  800 m2. Ha de permetre inscriure al seu interior un cercle de 20m 

Alçada reguladora 12 m. Els elements i instal·lacions tècniques poden sobrepassar 
l’ARM. 

Ocupació màxima 50 %. 

Edificabilitat màxima 1,00 m2 sostre/m2 parcel·la. 

Volum màxima 8 m3 / m2 parcel·la. 

Soterranis Admesos, ocupant com a màxim la mateixa superfície que 
l’edificació. 
L’espai lliure perimetral podrà ocupar-se soterradament amb 
instal·lacions no ocupables pel personal ni destinades a aparcament 
de vehicles, sense superar en cap cas el 15 % de l’espai lliure 
perimetral. 

Pati d’illa El pati interior d’illa resultant una vegada deduït el 50% es podrà 
destinar a: Ocupació per a matèries primes a utilitzar, Coberts sense 
parets per aparcaments, petits cossos coberts sense tancaments 
destinats a ampolles de gas, bàscules etc.., en línia de façana ET, 
cambres comptadors, porteries no destinades a habitatge. 
L’espai lliure restant es deixarà enjardinat i arbrat. 

Tanca  Tanca a carrer obligatori d’obra massissa fins a 1,00 m, per sobre de 
la tanca massissa, fins a 1,80 vegetal o metàl·lica.  

USOS

Residencials No s’admet, excepte existents 

Religiosos i culturals No s’admet. 

Oficines  S’admet en totes les plantes d’edificació lligades a l’activitat 

Comercial S’admet. 

Esportiu No s’admet. 

Auxiliar No s’admet. 

Sanitari S’admet. 

Industrial 
Es limita a les activitats de indústria tipus I i II i III. 

Magatzems 
S’admet. 
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Article  110.   Zona:    AU   Edificació auxiliar  
Definició És aquella zona en què l’edificació es preveu auxiliar d’un altre tipus 

d’edificació. 

PARÀMETRES REGULADORS 

Alineació A vial 

Coberta 
A dues aigües amb pendent obligatori del 30 %, i coberta de teula 
àrab, i ràfec de 0,60 m. 

Profunditat edificable 7 m

Alçada reguladora 3 m (PB). 

Soterranis 
Són admesos, ocupant com a màxim la mateixa superfície de 
l’edificació 

USOS
Residencials No s’admet. 

Religiosos  No s’admet. 

Culturals No s’admet. 

Restauració No s’admet. 

Recreatiu No s’admet. 

Oficines  No s’admet

Comercial No s’admet 

Esportiu No s’admet. 

Ensenyament No s’admet. 

Sanitari No s’admet. 

Garatge S’admet. 

Industrial No s’admet
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Article  111.  Zona:   HPP   Habitatge social 

Definició 
És aquella zona destinada a cobrir  la necessitat d’habitatge 
social.  

Edificabilitat màxima 

Serà d’1,80 m2/m2

En cas que se situí en una zona de més edificabilitat, s’aplicarà 
aquesta a la zona d’habitatge social 

PARÀMETRES REGULADORS 
    

Façana mínima  6,00 metres  

Parcel·la mínima 120 m². 

Alçada reguladora 10,50 m (PB+2PP)  i 13,50 (PB+3PP). 

Soterranis Permesos ocupant el 100% de la parcel·la. 

Configuració 

Quan se situïn en illes d’edificació continua s’han d’ordenar 
segons alineació a carrer. 
Quan siguin aïllats han de situar-se a l’interior de la parcel·la i 
envoltar-se de jardins i espais arbrats. 
Es permetrà la coexistència d’habitatge  de protecció i 
habitatge lliure en un mateix edifici o en una mateixa parcel·la. 

Tanca parcel·la 

Quan l’ordenació sigui aïllada serà obligatori un tancament 
d’obra massissa fins a 1 m de terra i vegetal o bé tanca 
metàl·lica fins a 1,80 m. 

Superfície 
La superfície màxima dels habitatges de protecció oficial serà 
de 90m2 útils equivalents a 110 m2 construïts  

Aparcament 

S’haurà de preveure, en les edificacions que es construeixin 
de nou en aquesta zona, dintre dels límits de la propietat, 
espais per a estacionament dins de la parcel·la, en una 
superfície no inferior a 15 m2 per a cada habitatge del projecte 
(1 plaça turisme+0,5 motocicletes+2 de bicicletes). 

Terminis 

En les actuacions  d’HPP s’establiran sempre els terminis  
màxims per a l’inici i acabament tal com estableix l’article 
68.2.h del RLU  

USOS

Residencials 

Només s’admeten usos residencials unifamiliars en filera i 
plurifamiliars en bloc aïllat  i  bloc lineal 
S’admet l’ús d’habitatge en planta baixa 

Garatge S’admet l’ús de garatge i traster en plantes baixes i soterranis 
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Capítol V     Desplegament del planejament derivat  

Secció I  Disposicions generals

Article  112.  Normes generals 

El Pla d’ordenació, segons el que preveu el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament 
que la desplega, planteja una classificació de sòl, en vista a l’establiment del règim jurídic 
corresponent, en sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable (Article 24TRLUC). El 
desenvolupament del sòl urbà no consolidat, estructurat en polígons d’actuació, es portarà a 
terme mitjançant plans de millora urbana; i, en el sòl urbanitzable delimitat, mitjançant Plans 
parcials. En sòl urbanitzable no delimitat, tot i que no es preveu en aquest POUM, si se’n 
delimitessin, s’haurien de formular els Plans Parcials de delimitació. 

Article  113.  Desplegament del Pla en àmbits delimitats 

El desplegament del pla, en àmbits delimitats, es disposa en les següents figures de Planejament 
derivat : 

En sòl urbà : 

- Plans de millora urbana (PMU)  Segons les determinacions contingudes a l’art. 68 del TRLUC
- Polígons d’actuació urbanística (PAU) Segons les determinacions contingudes a l’art. 112 del 

TRLUC

En sòl urbanitzable

- Plans parcials urbanístics (PPU)  Tenen per objecte desenvolupar el contingut del Pla 
d’ordenació en el Sòl urbanitzable delimitat i contenen totes les determinacions pertinents per a 
l’ordenació urbanística del sector que abasten, d’acord amb el que estableixen els art. 65 i 66 
del TRLUC 

En qualsevol tipus de sòl

- Plans especials urbanístics (PEU) Es poden redactar en els supòsits esmentats en l’art. e 67 
del TRLUC 

Article  114.  Catàleg de béns a protegir 

El Pla d’ordenació incorpora, dins la seva documentació, el catàleg de béns a protegir, com un 
annex.

Article  115.  Adequació del planejament de desplegament al Pla d’Ordenació  

1 Els Plans parcials urbanístics poden completar les previsions d’aquest Pla d’ordenació però 
no modificar-les 

2 Els Plans especials urbanístics no poden modificar les determinacions essencials del Pla 
d’ordenació, en particular les que regulen l’edificabilitat, la densitat i l’ús del sòl, si bé la 
podran precisar. tampoc no podran classificar sòl. 

3 Els plans de millora urbana han de mantenir amb el Pla d’ordenació les relacions que es 
deriven de l’article 68 (Decret legislatiu 1/2005 de 26 de juliol Text refós de la Llei 
d’urbanisme). 
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Article  116.  Supressió de barreres arquitectòniques 

Tots els plans, projectes i qualsevol altre document urbanístic de desenvolupament de les 
previsions d’aquest Pla d’ordenació han de garantir l’accessibilitat i la utilització (amb caràcter 
general) dels espais d’ús públic i no poden ser aprovats si no s’observen les determinacions i 
els criteris establerts en la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques, modificada pel Decret legislatiu 6/1994 de 13 de juliol i 
en els corresponents reglaments de desenvolupament.

Article  117.  Desplegament del Pla d’ordenació en sòl urbà  

1 Les determinacions d’aquest Pla d’ordenació municipal s’aplicaran immediatament i 
directament a tot el sòl urbà, fins i tot als sistemes generals, amb l’única excepció de les 
que fan referència als àmbits pels quals s’ha previst la redacció de planejament derivat. 

2 Els polígons d’actuació que preveu el pla, per a sòl urbà no consolidat o mancat d’alguna 
infraestructura urbana, així com les determinacions que han de completar, figuren en 
aquest capítol, a la vegada que s’estableix la figura de planejament adequat pel seu 
desplegament, el Pla de millora urbana per a solucions complexes de la trama urbana no 
consolidada o Plans especials per a completar temes d’urbanització i infraestructures.  

3 En els polígons d’actuació urbanística delimitats pel present POUM s’exigeix la formulació 
de projectes d’urbanització i/o de reparcel·lació quan així estigui previst expressament en 
aquest POUM i de conformitat amb la legislació urbanística. 

4 El planejament urbanístic en sòl urbà adoptarà una qualificació del sòl per l’espai inclòs a la 
Servitud de protecció del sistema hidràulic compatible amb aquesta servitud o, en cas 
contrari, proposarà l’adopció de mesures de protecció que haurà de validar l’Agència 
Catalana de l’aigua. Les actuacions que es proposin, que estiguin encaminades a la 
reducció del risc associat a avingudes, hauran de respectar, en la mesura que sigui 
possible, els criteris d’intervenció d’espais fluvials de l’ACA. 

5 Els plans de millora urbana, tenen per objecte, en el sòl urbà consolidat, i en el sòl urbà no 
consolidat, els objectius assenyalats en l’article 68 del Decret 1/2006, de 26 de juliol 
(TRLUC).  

6 En sòl urbà consolidat, i en els àmbits del sòl urbà no consolidat no inclosos en sectors 
subjectes a un Pla de millora urbana, els plans d’ordenació urbanística municipal detallen 
l’ordenació urbanística del sòl, fixen els paràmetres urbanístics necessaris per a 
l’atorgament de llicències d’edificació i assenyalen les alineacions. Pel que fa a l’ordenació 
de volums, el Pla en pot preveure una amb caràcter obligatori o diverses d’alternatives. En 
aquest darrer supòsit, el Pla pot especificar gràficament les dites alternatives, o bé 
concretar els paràmetres de l’edificació que, sense alterar l’aprofitament urbanístic de la 
zona o de l’illa, admeten variació. (article 58.3 del Decret 1/2006, de 26 de juliol (TRLUC). 

7 En sòl urbà es preveuen 6 polígons d’actuació (PAU), i 5 plans de Millora Urbana (PMU), 
que es resumeixen en el quadre següent: 
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FITXES

SÒL URBÀ  i

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
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Article  118.  PLA MILLORA URBANA  - 1 - Passeig del Torrent                         

Situació:  

 J3  habitatge aïllat  (PB+2PP) 1/2000 

  V   espai lliure de cessió 

 Sistema viari de cessió  

1 Paràmetres reguladors :

SUPERFÍCIE ÀMBIT 12.285 m2

SISTEMES" 3.875,00"m2" " " " "
" Eゲヮ;ｷゲ"ﾉﾉｷ┌ヴWゲ" " " Βヵヰがヰヰ" """"ヰがヰヶΓヲ"
" Eケ┌ｷヮ;ﾏWﾐデゲ" " " ヰ" """ヰがヰヰヰヰ"
" Vｷ;ヴｷ" " " ンくヰヲヵがヰヰ" """ヰがヲヴヶヲ"
SÒL"PRIVAT" 8.410,00"m2" " " " "
" Sﾘﾉ"Sげ;ヮヴﾗaｷデ;ﾏWﾐデ"ヮヴｷ┗;デ" " " Βくヴヱヰがヰヰ" """ヰがヶΒヴヶ"
" ESｷaｷI;Hｷﾉｷデ;デ" " " ヵくヰヴヶがヰヰ" """ヰがヴヱヰΑ"
" Edificabilitat"neta" """0,6000"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" Edificabilitat"bruta" """0,4107"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" Densitat"bruta""hab/ha" """4,88"hab/ha" " " "

" Nombre"màxim"habitatges" 6" ヶ" Lﾉｷ┌ヴW" "
" " " ヰ" HPP" "
" Sostre"destinat"a"HPP" """0,00"ﾏヲ" 0%" " "

HPP"ゲげW┝WI┌デ;ヴ<";ﾉ"ヮヴｷﾏWヴ""ｷ"ゲWｪﾗﾐ""ゲW┝Wﾐﾐｷ" " " " "

Passeig del Torrent                                                                           PMU - 1  
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2 Objectiu : 
Aquest polígon d’actuació ve a ordenar un sector de la Font d’en Pep. L’objecte d’aquest PMU es 
planteja, per resoldre bàsicament : 
a. L’edificabilitat de l’àmbit 
b. Aconseguir part dels terrenys per l’accés al poble per la Font d’en Titus a través de la 

carretera comarcal de Sant Julià a Vic (BV-5201) 
c. Ubicar els espais lliures de cessió  

3 Condicions d’ordenació : 
a. Els terrenys amb pendents superiors al 20% no podran computar als efectes del compliment 

dels estàndards legals mínims d’espais lliures i d’equipaments comunitaris d’acord amb l’art. 
7.1.d del RLUC. 

b. El sistema d’ordenació de l’edificació ha de ser el d’edificació aïllada. 
c. S’ha de tractar paisatgísticament tot el perímetre de la parcel·la amb un arbrat i enjardinat  de 

la mateixa amb una uniformitat en la tanca que dóna a la BV-5201. 
d. El planejament derivat del sector estarà condicionat pel resultat d’uns estudi de simulació 

hidràulica del tram de la riera de Sant Julià que limiten amb els sectors. Els estudis inclouran 
l’avaluació del risc hidràulic respecte de les crescudes extraordinàries de les rieres per tal de 
confirmar les propostes del planejament i determinar l’ordenació més convenient per la 
minimització del risc hidràulic i precisar les actuacions d’infraestructura hidràulica i mesures 
de protecció passiva necessàries tot segons els criteris tècnics aprovats pel Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua el 28 de juny de 2001 i modificats el 2 de 
març de 20006 sobre l’ocupació dels terrenys integrats en el sistema hídric i les zones 
inundables i les determinacions de la directiva de l’art. 6 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
La redacció d’aquest estudis s’hauria de realitzar segons les prescripcions de la Guia Tècnica 
“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” de març de 2003 de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 

4 Condicions d’edificació 
En el solar s’aplicarà la regulació de la  zona J3 i es procurarà seguir la tipologia de cases  
residencials existent al seu entorn. 

El sostre màxim edificable és de 5.046,00 m2. Es comptabilitzarà el sostre de la planta soterrani si 
queda accessible pel pendent del carrer. El nombre màxim d’habitatges es fixa en 6. 

5   Condicions  d’ús 
S’admeten només els usos indicats  en la zona “J3”. 

6   Sistema de gestió 
El sistema d’actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 
Són de cessió gratuïta: 
També se cedirà el 10% de l’aprofitament urbanístic a l’Ajuntament. 

7   Càrregues d’urbanització  
El desenvolupament d’aquest pla comportarà fer-se càrrec dels costos d’urbanització de l’accés a 
la Font d’en Titus i la Font d’en Pep des de la  BV-5201 i dels serveis de les finques (amb un 
1,92% dels costos de l’actuació II de noves actuacions, definida en el Pla director de l’aigua 
potable). 

8   Mobilitat 
Es donarà compliment al Pla de mobilitat i es farà càrrec dels costos imputats.

9    Etapes execució 
Es preveu que aquest sector es desenvoluparà entre el primer i el segon sexenni del POUM 
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Article  119  PLA MILLORA  URBANA - 2- La Rambleta                                  

Situació:  

 Espai a ordenar (sòl privat i vial de cessió) 1/2000 

 Sistema viari perimetral de cessió  

1 Paràmetres reguladors : 
SUPERFÍCIE ÀMBIT 5.887 m2

SISTEMES" 1.779,00"m2" " " " "
" Eゲヮ;ｷゲ"ﾉﾉｷ┌ヴWゲ" " " ヱヶヰがヰヰ" """"ヰがヰヲΑヲ"
" Eケ┌ｷヮ;ﾏWﾐデゲ" " " ヰ" """ヰがヰヰヰヰ"
" Vｷ;ヴｷ" " " ヱくヶヱΓがヰヰ" """ヰがヲΑヵヰ"
SÒL"PRIVAT" 4.108,00"m2" " " " "
" Sﾘﾉ"Sげ;ヮヴﾗaｷデ;ﾏWﾐデ"ヮヴｷ┗;デ" " " ヴくヱヰΒ" """ヰがヶΓΑΒ"
" ESｷaｷI;Hｷﾉｷデ;デ" " " ヱくΒヰヰ" """ヰがンヰヵΒ"

" Edificabilitat"neta" """0,4382"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" Edificabilitat"bruta" """0,3058"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" Densitat"bruta"hab/ha" ""25,48"hab/ha" " Densitat"neta"" ""36,51"hab/ha"

" Nombre"màxim"habitatges" 15" Γ" Lﾉｷ┌ヴW" ""ヱヵがヲΓ"hab/ha"
HPP"ゲげW┝WI┌デ;ヴ<";ﾉ"ゲWｪﾗﾐ"ｷ"デWヴIWヴ""ゲW┝Wﾐﾐｷ" " ヶ" HPP" ""ヱヰがヱΓ"hab/ha"

Sostre"destinat"a"HPP"(ヴXｪｷﾏ"ｪWﾐWヴ;ﾉ"ｷ"WゲヮWIｷ;ﾉぶ" "360,00"ﾏヲ" 20%" ヴ" "
Sostre"destinat"a"HPP"どIﾗﾐIWヴデ;デ" "180,00"ﾏヲ" 10%" ヲ" "
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La Rambleta                                                                                                    PMU - 2

2   Objectiu : 
L’objecte d’aquest PMU es planteja per resoldre bàsicament el sector del carrer de la Rambleta: 
a. La vialitat del sector amb una rotonda que permeti l’accés a vehicles de bombers. 
b. Donar un acabament als espais lliures públics existents i els previstos pel Pla general i millorar 

els seus accessos. 
c. Resoldre d’una manera més acurada l’edificabilitat  a permetre al sector. 

3   Condicions d’ordenació : 
El sistema d’ordenació de l’edificació ha de ser el d’edificació aïllada, s’ha de tractar 
paisatgísticament tot el perímetre de la parcel·la amb un arbrat i enjardinat  de la mateixa i es 
preveurà una zona d’aparcament a l’aire lliure. 
Els terrenys amb pendents superiors al 20% no podran computar als efectes del compliment dels 
estàndards legals mínims d’espais lliures i d’equipaments comunitaris d’acord amb l’art. 7.1.d del 
RLUC.

4  Condicions  d’edificació 
En el solar s’aplicarà la regulació de la zona “K” i la zona “HPP”(1)
Es procurarà seguir la tipologia de cases residencials catalogades existent al seu entorn. Les 
edificacions en bloc es tractaran com un conjunt i  la zona enjardinada serà comú a tots ells per 
aquest motiu s’admetrà la parcel·la única amb divisió horitzontal. El sostre màxim edificable és de 
1.800 m2.

5  Condicions  d’ús 
S’admeten només els usos indicats en la zona “k”. 

6 Sistema de gestió 
El sistema d’actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
També es cedirà el 10% de d'aprofitament mitjà establert a l'article 43 del Text refós de la Llei 
d'urbanisme TRLU 1/2005. 

7  Càrregues d’urbanització 
El desenvolupament d’aquest pla comportarà fer-se càrrec de la urbanització dels espais verds 
resultants, dels costos d’urbanització dels vials d’accés i l'execució de les obres d'abastament 
d'aigua (amb un 1,72%dels costos de l’actuació II de noves actuacions, definida en el Pla director 
de l’aigua potable ).i de sanejament fora del sector necessàries pel seu correcte funcionament .

8 Mobilitat 
Es donarà compliment al Pla de mobilitat i es farà càrrec dels costos imputats.

9  Etapes execució 
Es preveu que aquest sector es desenvoluparà entre el segon i tercer sexenni del POUM

                                           
1

Els terminis per a la construcció dels habitatges amb protecció oficial, no poden ser superiors a 2 anys per a l’inici de 
les obres, a comptar des que la parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 anys per a llur finalització, a comptar des de la 
data d’atorgament de la llicència d’obres.
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Article  120   PLA MILLORA URBANA -3- av. Sant Llorenç 

Situació:  

 Espai a ordenar (sòl privat i vial de cessió) 1/2000 

 Sistema viari perimetral de cessió  

1 Paràmetres reguladors  : 

SUPERFÍCIE ÀMBIT 18.003 m2

SISTEMES" 7.921,00"m2" " " " "
" Eゲヮ;ｷゲ"ﾉﾉｷ┌ヴWゲ" " " ンくヲヵヰがヰヰ" """"ヰがヱΒヰヵ"
" Eケ┌ｷヮ;ﾏWﾐデゲ" " " ヰ" """ヰがヰヰヰヰ"
" Vｷ;ヴｷ" " " ヴくヶΑヱがヰヰ" """ヰがヲヵΓヵ"
SÒL"PRIVAT" 10.082,00"m2" " " " "
" Sﾘﾉ"Sげ;ヮヴﾗaｷデ;ﾏWﾐデ"ヮヴｷ┗;デ" " " ヱヰくヰΒヲ" """ヰがヵヶヰヰ"
" ESｷaｷI;Hｷﾉｷデ;デ" " " ヵくヲヰヰ" """ヰがヲΒΒΒ"
" Edificabilitat"neta" """0,5158"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" Edificabilitat"bruta" """0,2888"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" Densitat"bruta"hab/ha" ""22,22"hab/ha" " Densitat"neta"" ""39,67"hab/ha"

" Nombre"màxim"habitatges" 40" ヲヵ" Lﾉｷ┌ヴW" ""ヱンがΒΓ"hab/ha"
HPP"ゲげW┝WI┌デ;ヴ<";ﾉ"ゲWｪﾗﾐ"ゲW┝Wﾐﾐｷ" " ヱヵ" HPP" """Βがンン"hab/ha"

Sostre"destinat"a"HPP"(ヴXｪｷﾏ"ｪWﾐWヴ;ﾉ"ｷ"WゲヮWIｷ;ﾉぶ" 1.040,00"ﾏヲ" 20%" ヱヰ" "
Sostre"destinat"a"HPP"どIﾗﾐIWヴデ;デ" "520,00"ﾏヲ" 10%" ヵ" "
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Av. de Sant Llorenç           PMU- 3

2 Objectiu : 
Aquest pla de millora urbana ve a completar el sector de l’ Av. Sant Llorenç  aportant  una proposta 
de densificació del sector i per resoldre: 

a. La vialitat del sector, obrint els carrers . 
b. Esponjar l’espai viari. 
c. Resoldre d’una manera més acurada l’edificabilitat que es permetrà al sector. 

3 Condicions d’ordenació : 
El sistema d’ordenació de l’edificació ha de ser el d’edificació plurifamiliar aïllada. S’ha de tractar 
paisatgísticament tot el perímetre de la parcel·la amb un arbrat i enjardinat de la mateixa i es 
preveurà una zona d’aparcament a l’aire lliure. 
Els terrenys amb pendents superiors al 20% no podran computar als efectes del compliment dels 
estàndards legals mínims d’espais lliures i d’equipaments comunitaris d’acord amb l’art. 7.1.d del 
RLUC.

4 Condicions  d’edificació : 
En el solar s’aplicarà la regulació de la  zona “J2” i la zona “HPP(2).  Es procurarà seguir la 
tipologia de cases  residencials catalogades existent al seu entorn. Les edificacions en bloc es 
tractaran com un conjunt i la zona enjardinada serà comú a tots ells. 

5 Condicions  d’ús : 
S’admeten només els usos indicats en la zona “J2”. 

6 Sistema de gestió : 
El sistema  d’actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, 
atesa la complexitat es podrà dividir la seva execució en dues parts. 
També es cedirà el 10% de l’aprofitament urbanístic a l’Ajuntament. 

7 Càrregues d’urbanització : 
El desenvolupament d’aquest pla comportarà fer-se càrrec de la urbanització dels espais verds 
resultants, dels costos d’urbanització dels vials d’accés i l'execució de les obres d'abastament 
d'aigua (amb un 4,58% dels costos de l’actuació II de noves actuacions, definida en el Pla director 
de l’aigua potable) i de sanejament fora del sector necessàries pel seu correcte funcionament.

8 Mobilitat : 
Es donarà compliment al Pla de mobilitat i es farà càrrec dels costos imputats.

9  Etapes execució : 
Es preveu que aquest sector es desenvoluparà al segon sexenni del POU

                                           

2
Els terminis per a la construcció dels habitatges amb protecció oficial, no poden ser superiors a 2 anys per a l’inici de 

les obres, a comptar des que la parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 anys per a llur finalització, a comptar des de la 
data d’atorgament de la llicència d’obres.
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Article  121. PLA MILLORA URBANA -4 - Can Rosinés        

Situació 

1  Paràmetres reguladors   

SUPERFÍCIE ÀMBIT 2.687 
SISTEMES" 1.612,00"m2" " " " "
" Eゲヮ;ｷゲ"ﾉﾉｷ┌ヴWゲ" " " ヱくヶヱヲがヰヰ" """"ヰがヵΓΓΓ"
" Eケ┌ｷヮ;ﾏWﾐデゲ" " " ヰ" """ヰがヰヰヰヰ"
" Vｷ;ヴｷ" " " ヰ" """ヰがヰヰヰヰ"
SÒL"PRIVAT" 1.075,00"m2" " " " "
" Sﾘﾉ"Sげ;ヮヴﾗaｷデ;ﾏWﾐデ"ヮヴｷ┗;デ" " " ヱくヰΑヵがヰヰ" """ヰがヴヰヰヱ"
" ESｷaｷI;Hｷﾉｷデ;デ" " " ンくヱΓヰがヰヰ" """ヱがヱΒΑヲ"
" Edificabilitat"neta" """2,9674"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" Edificabilitat"bruta" """1,1872"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" Densitat"bruta"hab/ha" "104,21"hab/ha" " Densitat"neta"" "260,47"hab/ha"

" Nombre"màxim"habitatges" 28" ヱΓ" Lﾉｷ┌ヴW" ""ΑヰがΑヱ"hab/ha"
HPP"ゲげW┝WI┌デ;ヴ<";ﾉ"ゲWｪﾗﾐ"ｷ"デWヴIWヴ""ゲW┝Wﾐﾐｷ" " Γ" HPP" ""ンンがヴΓ"hab/ha"

Sostre"destinat"a"HPP"(ヴXｪｷﾏ"ｪWﾐWヴ;ﾉ"ｷ"WゲヮWIｷ;ﾉぶ" "638,00"ﾏヲ" 20%" ヶ" "
Sostre"destinat"a"HPP"どIﾗﾐIWヴデ;デ" "319,00"ﾏヲ" 10%" ン" "
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Can Rosinés                                    PMU - 4  

2 Objectiu :
 Aquest PM,U ve a resoldre la finca anomenada el Rosinés, ocupada antigament per una activitat 

industrial, la proposta recull parcialment la imatge volumètrica de l’industria i es resol amb un gran 
espai lliure  al mig de l’actuació . 

 L’objecte d’aquest PMU es planteja, en primer lloc, per resoldre: 

1. Reordenar l’illa a fi de permetre una major compacitat. 
2. Substituir l’antiga fàbrica per un nou edifici, o si es dóna el cas mantenir l’actual. 
3. Aconseguir un espai públic a l’interior de l’illa. 

3  Condicions d’ordenació : 
 El sistema d’ordenació de l’edificació ha de ser el d’edificació de planta baixa  i dos plantes com a 

màxim, la situació de la edificabilitat es fixarà en el PMU. 

4  Condicions  d’edificació : 
 En el solar s’aplicarà la regulació de la  zona “E”.  

5  Condicions  d’ús 
S’admeten només els usos indicats  en la zona “E” i  la zona “HPP”(3).

6  Sistema de gestió :
El sistema  d’actuació aplicable és el de REPARCEL·LACIÓ en la modalitat de COMPENSACIÓ 
BÀSICA. 

Són de cessió gratuïta :1.612 m2 de verd públic. 
També es cedirà el 10% de l’aprofitament urbanístic a l’Ajuntament. 
Serà obligatori destinar el 30 % del sostre a habitatge protegit.   

7  Càrregues d’urbanització : 
El desenvolupament d’aquest pla comportarà fer-se càrrec de la urbanització dels espais verds 
resultants, dels costos d’urbanització  dels vials d’accés i l'execució de les obres d'abastament 
d'aigua (amb un 3,90% dels costos de l’actuació II de noves actuacions, definida en el Pla director 
de l’aigua potable ).i de sanejament fora del sector necessàries pel seu correcte funcionament. 

8  Mobilitat : 
Es donarà compliment al Pla de mobilitat i es farà càrrec dels costos imputats.

9   Etapes execució : 
Es preveu que aquest sector es desenvoluparà entre el segon i tercer sexenni del POUM

                                           
3

Els terminis per a la construcció dels habitatges amb protecció oficial, no poden ser superiors a 2 anys per a l’inici de 
les obres, a comptar des que la parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 anys per a llur finalització, a comptar des de la 
data d’atorgament de la llicència d’obres.
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Article  122. PLA MILLORA URBANA  - 5 - Cases de Vilalleons                        

Situació:  

 “A” Conjunt històric (pati d’illa)  

 Eq  equipament públic de  cessió  

  Sistema viari de cessió 

1 Paràmetres reguladors 
SUPERFÍCIE ÀMBIT 1.252 m2

SISTEMES" "811,00"m2" " " " "
" Eゲヮ;ｷゲ"ﾉﾉｷ┌ヴWゲ" " " ヰ" """"ヰがヰヰヰヰ"
" Eケ┌ｷヮ;ﾏWﾐデゲ" " " Αヲヰがヰヰ" """ヰがヵΑヵヱ"
" Vｷ;ヴｷ" " " Γヱがヰヰ" """ヰがヰΑヲΑ"
SÒL"PRIVAT" "441,00"m2" " " " "
" Sﾘﾉ"Sげ;ヮヴﾗaｷデ;ﾏWﾐデ"ヮヴｷ┗;デ" " " ヴヴヱがヰヰ" """ヰがンヵヲヲ"
" ESｷaｷI;Hｷﾉｷデ;デ" " " ヰ" """ヰがヰヰヰヰ"

Atenent el que determina l’art.65.4 del TRLUC es resol l’entorn de Vilalleons sense cap 
aprofitament privat i per aquest motiu està exempt de cessions i del compliment de realització 
d’habitatge social: 
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Cases de Vilalleons                                                            PMU - 5  

2 Objectiu:  
Aquest pla de millora urbana ve a resoldre l’acabament de la trama urbana del nucli de Vilalleons i 
resoldre un problema existent de l’antic Pla general, avui dia existeix una franja d’espai catalogat 
d’equipament públic que separa l’edificació dels vial posteriors i per tant impedeix l’accés posterior 
a les finques de l’edifici, aquesta actuació persegueix eliminar aquesta ambigüitat i proposa 
traslladar aquest equipament a una parcel·la  propera al sector i destinar l’espai actual com a espai 
verd privat amb accés al vial posterior. 

El sector es discontinu i s’estructura amb dues peces en la primera se situa el sòl privat i part del 
sòl de cessió i en la segona la resta del sòl de cessió. L’objecte d’aquest PMU es planteja, en 
primer lloc, per resoldre: 

1. Reordenar la zona. 
2. Millorar l’accessibilitat. 

3 Condicions d’ordenació 
El sistema d’ordenació de l’ espai posterior  paral·lel a l’edifici, i al  vial existent  es destinarà a 
espai verd privat 

4 Condicions  d’edificació : 
L’espai no té edificabilitat, restarà com el pati posterior de les edificacions actuals i per tant no 
genera cap aprofitament. 
L’espai destinat a equipament, minimitzarà la seva implantació, tot adoptant mesures per afavorir 
la permeabilitat del sòl, així com per reduir els possibles impactes paisatgístics 

5 Condicions  d’ús : 
S’admeten només els usos indicats  en la zona “A” per a patis de parcel·la. 

5  Sistema de gestió : 
El sistema d’actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 
L’actuació no genera aprofitament urbanístic . 

6  Càrregues d’urbanització : 
El desenvolupament d’aquest pla comportarà fer-se càrrec de la urbanització dels espais verds 
resultants, dels costos d’urbanització  dels vials d’accés i l'execució de les obres d'abastament 
d'aigua i de sanejament fora del sector necessàries pel seu correcte funcionament 

7. Mobilitat : 
Es donarà compliment al Pla de mobilitat i es farà càrrec dels costos imputats.

8.    Etapes execució: 
Es preveu que aquest sector es desenvoluparà entre el segon i el tercer sexenni del POUM. 
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Article  123. POLÍGON D’ACTUACIÓ  URBANÍSTICA - 1 -  Sant Jordi       

Situació:  

 A    Nucli antic  (PB+2PP) 1/1000 

 A   Pati parcel·la 

  HPP a compartir  amb l’habitatge lliure  

 Profunditat edificable 

1  Paràmetres reguladors  

SUPERFÍCIE ÀMBIT 746
SISTEMES" ""92,00"m2" " " " "
" Eゲヮ;ｷゲ"ﾉﾉｷ┌ヴWゲ" " " ヰ" """"ヰがヰヰヰヰ"
" Eケ┌ｷヮ;ﾏWﾐデゲ" " " ヰ" """ヰがヰヰヰヰ"
" Vｷ;ヴｷ" " " Γヲがヰヰ" """ヰがヱヲンン"
SÒL"PRIVAT" "832,00"m2" " " " "
" Sﾘﾉ"Sげ;ヮヴﾗaｷデ;ﾏWﾐデ"ヮヴｷ┗;デ" " " ヶヵヴがヰヰ" """ヰがΒΑヶΑ"
" ESｷaｷI;Hｷﾉｷデ;デ" " " Αヵヰがヰヰ" """ヱがヰヰヵヴ"
" Edificabilitat"neta" """1,1468"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" Edificabilitat"bruta" """1,0054"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" Densitat"bruta"hab/ha" ""93,83"hab/ha" " Densitat"bruta" ""93,83"hab/ha"

" Nombre"màxim"habitatges" 7" ヴ" Lﾉｷ┌ヴW" ""ヵンがヶヲ"hab/ha"
HPP"ゲげW┝WI┌デ;ヴ<";ﾉ"ゲWｪﾗﾐ"ｷ"デWヴIWヴ""ゲW┝Wﾐﾐｷ" " ン" HPP" ""ヴヰがヲヱ"hab/ha"

Sostre"destinat"a"HPP"(ヴXｪｷﾏ"ｪWﾐWヴ;ﾉ"ｷ"WゲヮWIｷ;ﾉぶ" "150,00"ﾏヲ" 20%" ヲ" "
Sostre"destinat"a"HPP"どIﾗﾐIWヴデ;デ" ""75,00"ﾏヲ" 10%" ヱ" "

Sant    Jordi                                                            PAU - 1  
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2  Objectiu :
Aquest polígon d’actuació ve ordenar  per un costat el carrer sant Jordi i per altre la façana de l’Av. 
Montserrat. L’actuació resol l’entorn de l’edifici catalogat del carrer Sant Jordi i concentra 
l’edificabilitat en un únic bloc amb estructura de nucli antic 

L’objecte d’aquest PAU es planteja, en primer lloc, per resoldre: 

1. Resoldre la parcel·lació del carrer san Jordi i conservar  l’entorn dels edificis inclosos en el 
catàleg. 

2. Donar una solució a la parcel·lació de l’Av. Montserrat aconseguir l’ample de la vorera i la seva 
urbanització.

3. Resoldre d’una manera més acurada l’edificabilitat  a permetre al sector. 

3  Condicions d’ordenació : 
El sistema d’ordenació de l’edificació ha de ser el d’edificació de nucli antic. 
S’ha de tractar paisatgísticament tot el perímetre de la parcel·la amb arbrat i enjardinat.  

4  Condicions  d’edificació : 
En el solar s’aplicarà la regulació de la zona “A”, amb la restricció que no serà edificable el pati 
d’illa 
Es procurarà seguir la tipologia de cases  residencials catalogades existent al seu entorn. 
L’edifici es tractaran com un conjunt. 
El sostre màxim edificable és de 750 m2.

5  Condicions  d’ús : 
S’admeten només els usos indicats  en la zona “A” i  la zona “HPP(4).

6  Sistema de gestió : 
El sistema  d’actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
Són de cessió gratuïta:     Vials   92 m2

També es cedirà el 10% de l’aprofitament urbanístic a l’Ajuntament. 

7 Càrregues d’urbanització : 
El desenvolupament d’aquest polígon comportarà fer-se càrrec de la urbanització de la vorera i 
l'execució de les obres d'abastament d'aigua i de sanejament fora del sector necessàries pel 
seu correcte funcionament.

8  Mobilitat : 
Es donarà compliment al Pla de mobilitat i es farà càrrec dels costos imputats 

9  Etapes execució : 
Es preveu que aquest sector es desenvoluparà entre el segon i el tercer sexenni del POUM.

                                           
4

Els terminis per a la construcció dels habitatges amb protecció oficial, no poden ser superiors a 2 anys per a l’inici de 
les obres, a comptar des que la parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 anys per a llur finalització, a comptar des de la 
data d’atorgament de la llicència d’obres.
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Article  124  POLÍGON D’ACTUACIÓ  URBANÍSTICA  - 2 –  Av. Puig Cunyer     

Situació:  

 J1 Illes d’edificació aïllada 

 HPP 

  Sistema viari de cessió 

1  Paràmetres reguladors :   
SUPERFÍCIE ÀMBIT 2.886
SISTEMES" "758,00"m2" " " " "
" Eゲヮ;ｷゲ"ﾉﾉｷ┌ヴWゲ" " " ヰ" """"ヰがヰヰヰヰ"
" Eケ┌ｷヮ;ﾏWﾐデゲ" " " ヰ" """ヰがヰヰヰヰ"
" Vｷ;ヴｷ" " " ΑヵΒがヰヰ" """ヰがヲヶヲヶ"
SÒL"PRIVAT" 2.128,00"m2" " " " "
" Sﾘﾉ"Sげ;ヮヴﾗaｷデ;ﾏWﾐデ"ヮヴｷ┗;デ" " " ヲくヱヲΒがヰヰ" """ヰがΑンΑヴ"
" ESｷaｷI;Hｷﾉｷデ;デ" " " ヱくヲΑヶがΒヰ" """ヰがヴヴヲヴ"
" Edificabilitat"neta" """0,6000"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" Edificabilitat"bruta" """0,4424"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" " " " " "

" Densitat"bruta"hab/ha" ""38,12"hab/ha" " Densitat"neta"" ""51,69"hab/ha"
" Nombre"màxim"habitatges" 11" ヶ" Lﾉｷ┌ヴW" ""ヲヰがΑΓ"hab/ha"

HPP"ゲげW┝WI┌デ;ヴ<";ﾉ"ゲWｪﾗﾐ"ｷ"デWヴIWヴ""ゲW┝Wﾐﾐｷ" " ヵ" HPP" ""ヱΑがンン"hab/ha"
Sostre"destinat"a"HPP"(ヴXｪｷﾏ"ｪWﾐWヴ;ﾉ"ｷ"WゲヮWIｷ;ﾉぶ" "255,36"ﾏヲ" 20%" 3" "

Sostre"destinat"a"HPP"どIﾗﾐIWヴデ;デ" "127,68"ﾏヲ" 10%" 2" "

Av. Puig Cunyer                                   PAU - 2  
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2  Objectiu :
 Aquest polígon d’actuació ve a resoldre una finca que fa façana a l’Av. Puig i Cunyer i a l’ Av. 

de Jaume Balmes. L’objecte d’aquest PAU es planteja, en primer lloc, per resoldre: 

1. La façana d’accés al nucli. 
2. Reordenar la vorera de l’Av. potenciant el pas de vianants. 
3. Resoldre d’una manera més acurada l’edificabilitat a permetre al sector seguint el model 

estètic de les torres veïnes. 

3 Condicions d’ordenació : 
 El sistema d’ordenació de l’edificació ha de ser el d’edificació aïllada. 
 S’ha de tractar paisatgísticament tot el perímetre de la parcel·la amb un arbrat i enjardinat de 

la mateixa i es preveurà una zona d’aparcament a l’aire lliure. 

4  Condicions  d’edificació : 
 En el solar s’aplicarà la regulació de la  zona “J1” pels habitatges lliures i  la zona “HPP(5) pels 

protegits. El sostre màxim edificable és de 1.276,80 m2. Es comptabilitzarà la planta soterrani, 
si aquesta queda accessible pel pendent del carrer. 

5  Condicions  d’ús : 
S’admeten només els usos indicats  en la zona “J1”. 

6  Sistema de gestió :
El sistema  d’actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
També es cedirà el 10% de l’aprofitament urbanístic a l’Ajuntament. 

7  Càrregues d’urbanització : 
El desenvolupament d’aquest polígon comportarà fer-se càrrec de la urbanització dels espais 
verds resultants, dels costos d’urbanització  dels vials d’accés i l'execució de les obres 
d'abastament d'aigua i de sanejament fora del sector necessàries pel seu correcte 
funcionament.

8  Mobilitat : 
Es donarà compliment al Pla de mobilitat i es farà càrrec dels costos imputats.

9  Etapes execució : 
Es preveu que aquest sector es desenvoluparà durant el segon i tercer sexenni del POUM

                                           
5

Els terminis per a la construcció dels habitatges amb protecció oficial, no poden ser superiors a 2 anys per a l’inici de 
les obres, a comptar des que la parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 anys per a llur finalització, a comptar des de la 
data d’atorgament de la llicència d’obres.
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Article  125. POLÍGON D’ACTUACIÓ  URBANÍSTICA   - 3- Carrer Calldetenes      

Situació:  

 J2   Habitatge  aïllat 

 HPP   
     P zona aparcament vehicles 

 Sistema viari 

1. Paràmetres reguladors : 
2. 

SUPERFÍCIE ÀMBIT 5.199
SISTEMES" "770,00"m2" " " " "
" Eゲヮ;ｷゲ"ﾉﾉｷ┌ヴWゲ" " " ヰ" """"ヰがヰヰヰヰ"
" Eケ┌ｷヮ;ﾏWﾐデゲ" " " ヰ" """ヰがヰヰヰヰ"
" Vｷ;ヴｷ" " " ΒΓヰがヰヰ" """ヰがヱΑヱヲ"
SÒL"PRIVAT" 4.429,00"m2" " " " "
" Sﾘﾉ"Sげ;ヮヴﾗaｷデ;ﾏWﾐデ"ヮヴｷ┗;デ" " " ヴくンヰΓがヰヰ" """ヰがΒヲΒΒ"
" ESｷaｷI;Hｷﾉｷデ;デ" " " ヲくヵΒヵがヰヰ" """ヰがヴΓΑヲ"
" Edificabilitat"neta" """0,5999"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" Edificabilitat"bruta" """0,4972"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" Densitat"bruta"hab/ha" ""42,32"hab/ha" " Densitat"neta"" ""51,06"hab/ha"

" Nombre"màxim"habitatges" 22" ヱヴ" Lﾉｷ┌ヴW" ""ヲヶがΓン"hab/ha"
HPP"ゲげW┝WI┌デ;ヴ<";ﾉ"ゲWｪﾗﾐ"ｷ"デWヴIWヴ""ゲW┝Wﾐﾐｷ" " Β" HPP" ""ヱヵがンΓ"hab/ha"

Sostre"destinat"a"HPP"(ヴXｪｷﾏ"ｪWﾐWヴ;ﾉ"ｷ"WゲヮWIｷ;ﾉぶ" "517,00"ﾏヲ" 20%" ヵ" "
Sostre"destinat"a"HPP"どIﾗﾐIWヴデ;デ" "258,50"ﾏヲ" 10%" ン" "
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  Carrer Calldetenes                           PAU - 3 

2. Objectiu : 
 Aquest polígon d’actuació ve a resoldre una finca que fa façana a l’Av. de Jaume Balmes i el 

carrer de Calldetenes i es una actuació de densificació. 
 L’objecte d’aquest PAU es planteja, en primer lloc, per resoldre: 

1. Reordenar l’illa a fi de permetre una major compacitat  . 
2. Reordenar la vorera del carrer i l’avinguda  

3 Condicions d’ordenació : 
 El sistema d’ordenació de l’edificació ha de ser el d’edificació aïllada, separada 10 m del 

carrer i 5 de la resta de límits. 
 S’ha de tractar paisatgísticament tot el perímetre de la parcel·la amb un arbrat i enjardinat  de 

la mateixa i es preveurà una zona d’aparcament a l’aire lliure. 

4  Condicions d’edificació : 
 En el solar s’aplicarà la regulació de la  zona “J2” i  la zona “HPP(6). Es comptabilitzarà la 

planta soterrani, si aquesta queda accessible pel pendent del carrer. 

5     Condicions  d’ús :
S’admeten només els usos indicats  en la zona “J2” i la zona HPP 

6 Sistema de gestió : 
El sistema d’actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, 
atesa la complexitat es podrà dividir la seva execució en dues parts.
També es cedirà el 10% de l’aprofitament urbanístic a l’Ajuntament. 

7  Càrregues d’urbanització : 
 El desenvolupament d’aquest polígon comportarà fer-se càrrec de la urbanització dels espais 

verds resultants, dels costos d’urbanització  dels vials d’accés i l'execució de les obres 
d'abastament d'aigua i de sanejament fora del sector necessàries pel seu correcte 
funcionament.

8. Mobilitat 
Es donarà compliment al Pla de mobilitat i es farà càrrec dels costos imputats.

9    Etapes execució 
Es preveu que aquest sector es desenvoluparà entre el segon i tercer sexenni del POUM.

                                           
6

Els terminis per a la construcció dels habitatges amb protecció oficial, no poden ser superiors a 2 anys per a l’inici de 
les obres, a comptar des que la parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 anys per a llur finalització, a comptar des de la 
data d’atorgament de la llicència d’obres.
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Article  126. POLÍGON D’ACTUACIÓ  URBANÍSTICA- 4 -  El Solà      

Situació:  

 J3   Habitatge aïllat 

     Pati d’illa  

 A3 Construccions existents 

 V1  Espai lliure 

1  Paràmetres reguladors   

SUPERFÍCIE ÀMBIT 10476,60
SISTEMES" ""92,00"m2" " " " "
" Eゲヮ;ｷゲ"ﾉﾉｷ┌ヴWゲ" " " ヱΑΒヰがヰヰ" """"ヰがヱヶΓΓ"
" Eケ┌ｷヮ;ﾏWﾐデゲ" " " ヰ" """ヰがヰヰヰヰ"
" Vｷ;ヴｷ" " " ヰ" """ヰがヰヰヰヰ"
SÒL"PRIVAT" "832,00"m2" " " " "
" Sﾘﾉ"Sげ;ヮヴﾗaｷデ;ﾏWﾐデ"ヮヴｷ┗;デ" " " ΒヶΓヶがヶヰ" """ヰがΒンヰヱ"
" ESｷaｷI;Hｷﾉｷデ;デ" " " ヲヶヰヰがヰヰ" """ヰがヲヴΒヲ"
" Edificabilitat"neta" """0,2990"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" Edificabilitat"bruta" """0,2482"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" Densitat"bruta"hab/ha" ""17,18"hab/ha" " Densitat"neta"hab/ha" ""20,70"

" Nombre"màxim"habitatges" 18" ヱΒ" Lﾉｷ┌ヴW" "

 El Solà                                          PAU - 4 
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2  Objectiu :

Aconseguir la cessió de l’espai lliura  situat a continuació de  l’espai lliure cedit pel PP del Solà (pla 
aprovat i urbanitzat) 

3. Justificació : 

Atenent al fet que l’actuació no genera més sostre de l’existent en l’antiga normativa atenent al que 
diu l’art.40.2.b del Reglament  que diu: b) Les actuacions urbanístiques integrades que tenen per objecte la 
transformació del model urbanístic preexistent. Comporten transformació del model urbanístic preexistent les 
actuacions que determinen l’establiment d’una nova estructura fonamental de l’àmbit per raó de la creació de nous 
sistemes, la implantació d’usos principals diferents dels existents, o la substitució de l’edificació existent per 
’establiment de nous criteris d’ordenació, però no les actuacions d’abast limitat per a l’ajust, l’ampliació o la millora de la
vialitat o dels espais lliures.  

El polígon del Solà està exempt de la cessió del 10% de l’aprofitament i de les reserves  
d’habitatge social. 

4  Condicions d’ordenació : 

El sistema d’ordenació de l’edificació ha de ser el d’edificació aïllada tipus J3 i la masia del Solà 
com a conjunt arquitectònic -A. 
S’ha de tractar paisatgísticament tot el perímetre de la masia i conservar l’estructura externa de la 
mateixa  

5  Condicions  d’edificació : 

En el solar s’aplicarà la regulació de la  zona “J3”, i el de la  zona A.  
Es procurarà seguir la tipologia de cases  residencials catalogades existent al seu entorn. 
El sostre màxim edificable és de 2600 m2.
En la zona qualificada de conjunt arquitectònic “A”, només es permet la rehabilitació d l’edifici 
existent del Solà. El pati d’illa no tindrà edificabilitat i tan sols s’admetran com a edificació auxiliar 
les construccions existents en data d’aprovació del present POUM amb una superfície de 150 m2

6  Condicions  d’ús : 

S’admeten només els usos indicats  en la zona “J3”, i la  zona A. 

7  Sistema de gestió : 

El sistema  d’actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
No existeix cessió d’aprofitament al no existir increment del mateix  i al ser una actuació en sòl 
urbà consolidat. 

8 Càrregues d’urbanització : 

El desenvolupament d’aquest polígon comportarà fer-se càrrec de la urbanització dels espais 
verds resultants, dels costos d’urbanització  dels vials d’accés i l'execució de les obres 
d'abastament d'aigua i de sanejament fora del sector necessàries pel seu correcte 
funcionament.

9  Mobilitat : 

Es donarà compliment al Pla de mobilitat i es farà càrrec dels costos imputats.

10  Etapes execució : 

Es preveu que aquest sector es desenvoluparà durant el tercer sexenni del POUM.
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Article 127  POLÍGON D’ACTUACIÓ  URBANÍSTICA  - 5 – C/ Font Noguera       

Situació:  

 J3  Illes d’edificació aïllada 1/1000 

  Sistema viari de cessió 

1  Paràmetres reguladors : 
SUPERFÍCIE ÀMBIT 2.676
SISTEMES" 1.055,00"m2" " " " "
" Eゲヮ;ｷゲ"ﾉﾉｷ┌ヴWゲ" " " ヰ" """"ヰがヰヰヰヰ"
" Eケ┌ｷヮ;ﾏWﾐデゲ" " " ヰ" """ヰがヰヰヰヰ"
" Vｷ;ヴｷ" " " ヱくヰヵヵがヰヰ" """ヰがンΓヴヲ"
SÒL"PRIVAT" 1.621,00"m2" " " " "
" Sﾘﾉ"Sげ;ヮヴﾗaｷデ;ﾏWﾐデ"ヮヴｷ┗;デ" " " ヱくヶヲヱがヰヰ" """ヰがヶヰヵΒ"
" ESｷaｷI;Hｷﾉｷデ;デ" " " ΒΓヲがヰヰ" """ヰがンンンン"
" Edificabilitat"neta" """0,5503"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" Edificabilitat"bruta" """0,3333"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" Densitat"hab/ha" ""22,42"hab/ha" " " "

" Nombre"màxim"habitatges" 6" ヶ" Lﾉｷ┌ヴW" "
HPP"ゲげW┝WI┌デ;ヴ<";ﾉ""デWヴIWヴ""ゲW┝Wﾐﾐｷ" " ヰ" HPP" "
" Sostre"destinat"a"HPP" """0,00"ﾏヲ" 0%" " "

C/ de la Font Noguera                                      PAU - 5 
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2 Objectiu :
Aquest polígon d’actuació ve a resoldre un dels accessos de vianants al Parc de les Set Fonts, 
l’actuació urbanitzarà el mateix i adequarà el seu ample. L’objecte d’aquest PAU es planteja, en 
primer lloc, per resoldre: 

1. Reordenar  l’accés i adaptar  el vial a mobilitat invertida . 
2. Permetre una major densitat en la finca. 
3. Reordenar el sector  d’una manera més uniforme. 

3  Condicions d’ordenació : 
 El sistema d’ordenació de l’edificació ha de ser d’edificació aïllada. 

4  Condicions  d’edificació : 
 En el solar s’aplicarà la regulació de la zona “J3”.   

5   Condicions  d’ús : 
S’admeten només els usos indicats  en la zona “J3”. 

6  Sistema de gestió : 
El sistema  d’actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
Són de cessió gratuïta:    Vials : 1.055 m2 
També se cedirà el 10% de l’aprofitament urbanístic a l’Ajuntament. 

7 Càrregues d’urbanització:  
El desenvolupament d’aquest polígon comportarà fer-se càrrec dels costos d’urbanització dels 
vials d’accés. 

8  Mobilitat : 
Es donarà compliment al Pla de mobilitat i es farà càrrec dels costos imputats.

9  Etapes execució : 
Es preveu que aquest sector es desenvoluparà durant el tercer sexenni del POUM.
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Article  128. POLÍGON D’ACTUACIÓ  URBANÍSTICA   -6-   Camí de la Sala  

Situació:  

 A    Nucli antic  (PB+2PP) 1/1000 

HPP 

 V     espai lliure de cessió 

  Sistema viari de cessió 

1  Paràmetres reguladors  : 

SUPERFÍCIE ÀMBIT 2.585
SISTEMES" 1.411,00"m2" " " " "
" Eゲヮ;ｷゲ"ﾉﾉｷ┌ヴWゲ" " " ヵヲヰがヰヰ" """"ヰがヲヰヱヲ"
" Eケ┌ｷヮ;ﾏWﾐデゲ" " " ヰ" """ヰがヰヰヰヰ"
" Vｷ;ヴｷ" " " ΒΓヱがヰヰ" """ヰがンヴヴΑ"
SÒL"PRIVAT" 1.174,00"m2" " " " "
" Sﾘﾉ"Sげ;ヮヴﾗaｷデ;ﾏWﾐデ"ヮヴｷ┗;デ" " " ヱくヱΑヴがヰヰ" """ヰがヴヵヴヲ"
" ESｷaｷI;Hｷﾉｷデ;デ" " " ヲくヰヱヶがヰヰ" """ヰがΑΑΓΓ"
" Edificabilitat"neta" """1,7172"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" Edificabilitat"bruta" """0,7799"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" Densitat"bruta"hab/ha" ""69,63"hab/ha" " Densitat"neta"" "153,32"hab/ha"

" Nombre"màxim"habitatges" 18" ヱヰ" Lﾉｷ┌ヴW" ""ンΒがヶΒ"hab/ha"
HPP"ゲげW┝WI┌デ;ヴ<";ﾉ"ゲWｪﾗﾐ"ｷ"デWヴIWヴ""ゲW┝Wﾐﾐｷ" " Β" HPP" ""ンヰがΓヵ"hab/ha"

Sostre"destinat"a"HPP"(ヴXｪｷﾏ"ｪWﾐWヴ;ﾉ"ｷ"WゲヮWIｷ;ﾉぶ" "403,20"ﾏヲ" 20%" ヵ" "
Sostre"destinat"a"HPP"どIﾗﾐIWヴデ;デ" "201,60"ﾏヲ" 10%" ン" "

Camí de la Sala                                           PAU - 6 

2 Objectiu :
Aquest polígon d’actuació ve a resoldre l’acabament de la trama urbana del barri de Vilalleons. 
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 L’objecte d’aquest PAU es planteja, en primer lloc, per resoldre: 

1. Reordenar  la zona del camí de la Sala millorant  l’accessibilitat. 

2. Resoldre el problema de l’aparcament, dotar d’un espai lliure nou al sector, resoldre el pas de 
vianants  situat darrera les edificacions actuals. 

3  Condicions d’ordenació : 
El sistema d’ordenació de l’edificació ha de ser el d’edificació de conjunt històric de planta baixa  i 
dues plantes a situar de manera paral·lela  al carrer de manera que resti alliberat un espai destinat 
a espai lliure. Els terrenys amb pendents superiors al 20% no podran computar als efectes del 
compliment dels estàndards legals mínims d’espais lliures i d’equipaments comunitaris d’acord 
amb l’art. 7.1.d del RLUC. 

4  Condicions  d’edificació : 
En el solar s’aplicarà la regulació de la  zona “A”  amb una alçada màxima de 9,50 m corresponent 
a PB+2PP i s’integraran dins de l’espai lliure privat. Es procurarà seguir la tipologia de cases  
residencials existent al seu entorn. 

5  Condicions  d’ús : 
S’admeten només els usos indicats  en la zona “A” i  la zona “HPP”7.

6  Sistema de gestió : 
El sistema  d’actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 
També se cedirà el 10% de l’aprofitament urbanístic a l’Ajuntament. 

7  Càrregues d’urbanització : 
El desenvolupament d’aquest polígon comportarà fer-se càrrec de la urbanització dels espais 
verds resultants, dels costos d’urbanització dels vials d’accés i l'execució de les obres 
d'abastament d'aigua i de sanejament fora del sector necessàries pel seu correcte 
funcionament. 

8   Mobilitat : 
Es donarà compliment al Pla de mobilitat i es farà càrrec dels costos imputats. 

9   Etapes execució : 
Es preveu que aquest sector es desenvoluparà durant el tercer sexenni del POUM.

                                           
7

Els terminis per a la construcció dels habitatges amb protecció oficial, no poden ser superiors a 2 anys per a l’inici de 
les obres, a comptar des que la parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 anys per a llur finalització, a comptar des de la 
data d’atorgament de la llicència d’obres.
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Article  129. POLÍGON D’ACTUACIÓ  URBANÍSTICA  SUC  -7-  Plaça Catalunya     

Situació 

 Eq    Equipament  
públic 

 K   Bloc  aïllat  
PB+IIIP
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Plaça Catalunya                                            PAUSUC - 7 

1  Paràmetres reguladors 
SUPERFÍCIE ÀMBIT 1.554
SISTEMES" "468,00"m2" " " " "
" Eゲヮ;ｷゲ"ﾉﾉｷ┌ヴWゲ" " " ヰ" """"ヰがヰヰヰヰ"
" Eケ┌ｷヮ;ﾏWﾐデゲ" " " ヴヶΒがヰヰ" """ヰがンヰヱヲ"
" Vｷ;ヴｷ" " " ヰ" """ヰがヰヰヰヰ"
SÒL"PRIVAT" 1.086,00"m2" " " " "
" Sﾘﾉ"Sげ;ヮヴﾗaｷデ;ﾏWﾐデ"ヮヴｷ┗;デ" " " ヱくヰΒヶがヰヰ" """ヰがヶΓΒΒ"
" ESｷaｷI;Hｷﾉｷデ;デ" " " ヱくヰΒヶがヰヰ" """ヰがヶΓΒΒ"
" Edificabilitat"neta" """1,0000"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" Edificabilitat"bruta" """0,6988"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" Densitat"hab/ha" ""64,35"hab/ha" " " "

" Nombre"màxim"habitatges" 10" ヱヰ" Lﾉｷ┌ヴW" "
HPP"ゲげW┝WI┌デ;ヴ<";ﾉ"ヮヴｷﾏWヴ""ゲW┝Wﾐﾐｷ" " " HPP" "
" Sostre"destinat"a"HPP" """0,00"ﾏヲ" 0%" " "

2 Objectiu :
Aquest polígon d’actuació discontinu ve a resoldre l’ampliació futura de l’equipament públic del 
Saló Catalunya, aquest només es pot ampliar per la parcel·la situada a la seva mitgera al estar la 
resta construït, per aquest motiu es planteja traslladar l’edificabilitat a un solar del mateix propietari 
situat a Camp Salarga, per tant no genera nou aprofitament ni reserves per a sòl social. L’objecte  
per tant d’aquest PAU és: 

1. Ordenar la façana de la plaça com continuïtat de l’equipament existent. 
2. Compensar a la propietat. 

3  Condicions d’ordenació: 
El solar qualificat d’equipament, es regirà per la zona Eq. 
L’edificabilitat de la parcel·la original, es trasllada a la finca del mateix propietari situada al PP de 
Camp Salarga, aquesta serà un increment en una planta més de l’existent, amb un valor de 
1.086 m2 i un nombre màxim de 10 habitatges que s’afegiran als que es poden construir 
actualment en el solar. 

4  Condicions d’edificació : 
En el solar  situat a Camp Salarga, s’aplicarà la regulació de la  zona “K” i es permet PB+IIIP. 
En el solar urbà de la plaça Catalunya s’aplicarà la zona Eq. 

5  Condicions  d’ús : 
S’admeten només els usos d’habitatge plurifamiliar, i es permet incrementar 10 els habitatges 
atorgats pel PP Camp Salarga. 

6 Sistema de gestió :
El sistema  d’actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de cooperació. 
No existeix cessió d’aprofitament al no existir increment del mateix  i al ser una actuació en sòl 
urbà consolidat. 

7  Càrregues d’urbanització : 
No comporta càrregues d’urbanització. 

8  Mobilitat : 
Es donarà compliment al Pla de mobilitat i es farà càrrec dels costos imputats.

9  Etapes execució : 
Es preveu que aquest sector es desenvoluparà durant el primer sexenni del POUM
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TÍTOL V SÒL URBANITZABLE 

SECCIÓ  I  Sòl urbanitzable delimitat

Article  130. Definició 

1. El sòls urbanitzables són els que el POUM considera necessaris i adequats per garantir el 
creixement de la població i de l’activitat econòmica d’acord amb el concepte de 
desenvolupament econòmic sostenible del TRLUC 

2. Aquest POUM classifica sòl urbanitzable delimitat. En concret, preveu 4 sectors de sòl 
urbanitzable delimitat amb la finalitat del seu desenvolupament parcial. La delimitació 
d’aquests sectors es grafia en els plànols d’ordenació corresponents  

3. Les normes bàsiques per al desenvolupament dels sectors que no podran ser alterades pel 
Pla parcial urbanístic, són les següents: 

a.   Àmbit: 

L’àmbit delimitat podrà ser ajustat en la mateixa tramitació del Pla Parcial dintre dels 
límits que es preveuen en aquestes normes urbanístiques. Dins de l’àmbit s’assenyala 
la superfície total del sector de planejament. 

b.   Objectius: 

Son  els objectius genèrics que han de servir per a desenvolupar el corresponent Pla 
parcial urbanístic, així com les determinacions principals respecte del destí de les 
cessions de sistemes urbanístics d’espais lliures i d’equipament. 

c.   Condicions d’ordenació, edificació i ús: 

- S’indiquen les condicions de desenvolupament de cada sector.  

- L’edificabilitat màxima es fixa en funció del destí i finalitat de cada sector, mitjançant 
l’establiment del coeficient d’edificabilitat bruta genèric del sector, aplicable a la totalitat 
de l’àmbit delimitat incloent, si s’escau, les superfícies que formin part del domini públic 
hidràulic o de qualsevol altre domini. 

- Les quantificacions de sòl privat tenen caràcter de màxim i els sòls públics tindran 
caràcter de mínims. 

d.   Cessions: 

Cessió de l’aprofitament urbanístic en els termes que assenyala el TRLUC i que es 
correspon amb el deu per cent (10%) de l’aprofitament urbanístic del sector. 

Les cessions corresponent a sòls destinats a sistemes s’assenyalen en cada fitxa i, en 
general, són majors que els mínims previstos pel TRLUC. 

e.  Condicions de gestió i execució: 

En general, els sectors de planejament inclosos en el sòl urbanitzable delimitat es 
preveu que siguin desenvolupats pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de 
cooperació. 

4. Les normes bàsiques per al desenvolupament dels sectors que no podran ser alterades pel 
Pla parcial urbanístic, són les següents: 

a.  L’àmbit del sector de desenvolupament mitjançant Pla parcial urbanístic. 

b.  Els objectius que caracteritzen cada sector. 

c.  Els elements de l’estructura viària i l’emplaçament dels sistemes urbanístics públics 
que s’estableixen, els quals tenen caràcter vinculant, sens perjudici dels petits ajustos 
que es puguin introduir en el corresponent Pla parcial. 

d.  Els percentatges mínims de cessió de sòl destinats a sòl públic (sistemes). 
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e.  L’índex d’edificabilitat bruta, densitat màxima i ús global del sector de planejament. 

5. El planejament urbanístic derivat en sòl urbà no consolidat o sòl urbanitzable (sectors 
d’urbanització o polígons d’actuació), hauran d’incloure l’espai afectat per la Servitud de 
protecció del sistema hidràulic dins el sistema d’espais lliures i zones verdes. 

Article  131. Condicions generals d’urbanització del sòl urbanitzable 

1 No es permetrà l’ocupació dels edificis del sector fins que no estigui totalment acabada la 
urbanització que els afecti i estiguin en condicions de funcionament els accessos i els 
subministraments d’aigua, d’energia elèctrica i les xarxes de clavegueram. 

2 Serà preceptiu que les esteses de noves línies elèctriques i/o de telecomunicacions es 
realitzin de forma soterrada, així com els trams de connexió amb les línies preexistents. 

3 En els PPU, serà exigible la implantació d’una xarxa separativa d’aigües pluvials amb 
separació d’olis i greixos i d’altres elements que siguin perillosos abans que es produeixi el 
seu abocament a la llera pública. 

4 Amb caràcter general i de conformitat amb les determinacions de la Llei 6/1993, de 15 de 
juliol, reguladora de residus, modificada parcialment per la Llei 15/2003, de 13 de juny, i per 
la Llei 9/2008, de 10 de juliol, caldrà que els plans parcials incloguin la normativa i les 
previsions necessàries per a: 

a.  Promoure la previsió d’espais i d’instal·lacions en els edificis d’habitatges i d’oficines, 
en els comerços i en altres establiments emplaçats en medis urbans, que facilitin la 
recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió descrites a la Llei. 

b.  Preveure, en la xarxa viària urbana i en els camins veïnals, els espais reservats 
suficients per a la col·locació de contenidors o altres equipaments necessaris per a 
optimitzar les operacions de recollida i de transport de residus. 

c.  En qualsevol cas, es fomentarà la pràctica del compostatge col·lectiu en les places i 
espais lliures públics. 

5  Les terres, enderrocs, runes i residus de la construcció que es generin com a conseqüència 
de les obres d’enderrocament, construcció i excavació, s’hauran de tractar i gestionar 
d’acord amb les prescripcions de l’Agència de Residus de Catalunya i de conformitat amb 
allò que disposa la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, modificada 
parcialment per la Llei 15/2003, de 13 de juny, i per la Llei 9/2008, de 10 de juliol; i el 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

6. El planejament derivat i els projectes d’urbanització que els desenvolupen definiran i 
executaran les xarxes bàsiques de serveis, les instal·lacions i elements tècnics necessàries 
per donar servei a cada sector i la seva connexió amb l’exterior. 

7. En les despeses d’urbanització dels sectors s’imputaran la connexió a les xarxes de serveis 
existents i l’ampliació d’aquestes en cas que sigui necessari degut a l’increment de cabals i 
consums que deriven de cada sector, les fitxes definiran el percentatge de participació. Si 
s’escau, participarà en el finançament del sistema de tractament d’aigües residuals 
municipal, sempre de forma proporcional al cabal subministrat pel sector. 

8. En el cas del sector industrial, i si així ho requereix l’autoritat competent, els tractaments de 
les aigües es disposaran dins el mateix sector, formant part de les obres d’urbanització. 

9. La urbanització de nous àmbits o sectors exigirà donar compliment a la Llei 6/2001, de 31 
de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, així 
com al Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament 
de l’esmentada Llei. 

Article 132. Desplegament del Pla d’ordenació en sòl urbanitzable delimitat 

1. En sòl urbanitzable delimitat, el Pla es desplega per mitjà de Plans parcials. L’aprovació 
definitiva d’aquests és una condició imprescindible per fer intervencions en el territori 
corresponent. 
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2. L’àmbit territorial dels Plans parcials correspondran necessàriament als sectors de plane-
jament delimitats en aquest Pla d’ordenació urbanístic, relacionats en el quadre adjunt 

3. Les determinacions del planejament parcial han de tenir la precisió suficient per a permetre la 
seva immediata execució. Específicament, hauran d’assenyalar les alineacions i les rasants de 
la vialitat i els paràmetres d’ordenació dels volums, tot que aquests podran ajustar-se i 
concretar-se en la reparcel·lació o llicències d’edificació. Així mateix, els Plans Parcials 
Urbanístics han de preveure la delimitació de polígons, si s’escau, i el sistema d’actuació 
aplicable a cadascun. 

4. Els Plans parcials han de reservar, per a habitatges de protecció pública, el 30% del sostre 
corresponent a l’ús residencial,. 

5. D’acord amb el que disposa l’article 65 del TRLUC, els Plans parcials urbanístics poden 
precisar directament les característiques i el traçat de les obres d’urbanització bàsiques a què 
fa referència l’apartat 2 de l’article 70. En aquest cas, el Pla ha de definir les obres amb el grau 
suficient de detall per a permetre’n l’execució immediata, avaluar-ne el cost i preveure les 
etapes d’execució per a cada polígon d’actuació urbanística i ha d’establir uns criteris i un 
pressupost orientatiu de les altres obres i despeses d’urbanització, sens perjudici que els 
projectes d’urbanització complementaris els concretin. Opcionalment, les obres d’urbanització 
bàsiques es poden concretar en un document separat mitjançant un projecte d’urbanització. 

6. Aquest Pla d’ordenació determina, pels sectors de sòl urbanitzable delimitat, d’acord amb 
l’article 58.8 del TRLUC l’índex d’edificabilitat bruta, la densitat màxima i els usos principals i 
compatibles.  

7. Els Plans parcials urbanístics d’iniciativa privada han de preveure, a més de les 
determinacions a què es refereix la legislació urbanística vigent en general, l’aportació de la 
documentació relativa a l’estructura de la propietat, a la viabilitat econòmica de la promoció, als 
compromisos que assoleixen i a les garanties de compliment de les obligacions, així com la 
cessió del 10% de l’aprofitament. 

8. Els Plans parcials urbanístics poden completar o desenvolupar les previsions d’aquest Pla 
d’ordenació però no modificar-les. 

9. Els Plans parcials establiran la ubicació del sòl necessari per a la construcció del 30 % del 
sostre per habitatges protegits de protecció pública  i els terminis obligatoris en els quals 
l’administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries de sòl destinat a habitatge de 
protecció pública han d’iniciar i acabar l’edificació dels dits habitatges. (art. 65.2.g. TRLUC). 

10. Aquest Pla d’ordenació preveu la reserva de sistemes generals i locals que formen part de 
l’estructura general i orgànica del territori inclòs dins dels sectors.  

11. A l’hora de projectar els itineraris principals per a bicicletes caldrà tenir en compte que segons 
el “Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya” publicat pel Departament de Política i 
Obres Públiques l’amplada mínima d’un carril bici serà d’1,50 metres si és unidireccional i 2 
metres si es bidireccional, i l’amplada mínima de les voreres bici serà de 4 metres si el carril 
bici sobre vorera és unidireccional i 4,5 metres si el carril sobre vorera es bidireccional (opció 
aquesta última no recomanable). 
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Article  133. Sectors del sòl urbanitzable delimitat 

El Pla preveu els següents sectors de sòl urbanitzable delimitat: 
SUD  -  1  “Camí de can Tramuntana” 
SUD  -  2  “Carrer de la Mercè” 
SUD  -  3  “El Perer II” 
SUD  -  4  “Pla de la Quintana” 

Article  134. Contingut dels Plans parcials. 

1. Quan el Pla el promogui la iniciativa particular, a més de les determinacions establertes als 
articles 65 i 66 del TRLUC, han d’incorporar els requeriments específics de l’article 97 de la 
llei.  

2. Les determinacions del Plans parcials urbanístics tindran la precisió necessària per a permetre 
la seva immediata actuació i gestació.  

3. Dins dels sòls de cessió obligatòria, cal incloure-hi el sòl necessari per a edificar el sostre 
corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. 

4. En els sectors d’ús residencial, cada Pla Parcial ha de reservar per a la construcció 
d’habitatges de protecció pública, com a mínim, el sòl corresponent al 30 % del sostre del 
sector. 

Article  135. Sistemes generals i locals en sòl urbanitzable 

El Pla d’Ordenació  preveu la reserva de sistemes generals que formen part de l’estructura general 
i orgànica del territori inclòs dins dels sectors. En altres casos, es defineixen les cessions com a 
sistemes urbanístics locals. Amb independència de les superfícies majors indicades en els plànols 
o en aquestes normes, les reserves mínimes per a espais lliures i equipaments no han de ser mai 
inferiors a les que determina l’article 65 del TRLUC La seva destinació, posició i mida és vinculant. 

Article  136. Vialitat

1. El Pla defineix el traçat dels sistemes generals i locals en continuïtat amb la xarxa bàsica i amb 
altres sectors. No obstant això, les alineacions previstes en el sistema viari bàsic es poden 
variar en el Pla parcial sense disminuir la mida del mateix ni modificar la connectivitat amb la 
xarxa. 

2. Correspon al Pla parcial la definició tècnica i geomètrica de la xarxa viària complementària i 
dels aparcaments. 

3. Els Plans parcials han de determinar la ubicació de les places d’aparcament públic i han 
d’establir les condicions dels aparcaments privats. 

4. Els propietaris amb terrenys inclosos en un Pla parcial tenen l’obligació de costejar i executar, 
si s’escau, les infraestructures de connexió amb els sistemes generals, estiguin fixades o no 
en la fitxa de definició dels Plans parcials. 

Article  137. Drets i deures dels propietaris del sòl urbanitzable 

1. Els propietaris de sòl urbanitzable delimitat tenen els següents drets: 

a.  Promoure el planejament derivat en les condicions del Pla d’ordenació. 

b.  Al 90% de l’aprofitament urbanístic del sector referit a les seves finques. 

c.  A edificar els solars resultants. 

2. Els propietaris de sòl urbanitzable delimitat tenen els següents deures: 
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a. Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del planejament 
urbanístic. 

b. Cedir a l’administració, de manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel 
planejament urbanístic per als sistemes urbanístics locals inclòs en el sector 

c. Cedir a l’administració, de manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari per a 
l’execució dels sistemes urbanístics generals que el planejament urbanístic general 
inclogui en el sector. 

d. Costejar la urbanització i executar les infraestructures de connexió amb els 
sistemes generals exteriors a l’actuació i, en el seu cas, les obres necessàries per 
obtenir la condició de solar, si encara no ho tingués, inclòs serveis urbans i vialitat. 

e. Cedir sòl on es pugui edificar el sostre corresponent al 10% de l’aprofitament del 
sector. 

f. Edificar els solars en els terminis que, en el seu cas, estableixi el planejament. 

g. Executar en els terminis establerts pel planejament urbanístic la construcció de 
l’habitatge  concertat que eventualment els correspongui. 

h. Conservar la urbanització en els termes que s’estableixen. 

Article  138. Edificabilitat 

1. Cada Pla Parcial desenvoluparà l’edificabilitat que correspongui al sector que planifiqui. 

2. A efectes de càlcul de l’edificabilitat, no es tindran en compte els terrenys que, essent 
actualment propietat de l’administració, estiguin qualificats pel planejament com a sistemes. 

3. Els terrenys amb pendent elevat seguiran les directrius emanades dels article 9.4 del TRLUC i 
l’article 7 del Reglament de la Llei. 

Article  139. Densitat d’habitatges 

1. El nombre total màxim d’habitatges d’un sector serà considerat com una determinació 
fonamental pel Pla parcial urbanístic, amb independència de les seves dimensions. Amb el 
límit màxim de 100 ha/hec . 

2. L’Ajuntament controlarà el nombre màxim d’habitatges en el sector assignat a través de la 
concessió de llicències, d’acord amb el que estableixi el Pla parcial i el projecte de 
reparcel·lació per cada illa. 

Article  140. Edificacions existents en sectors de planejament 

Pels edificis existents en un sector del planejament que foren autoritzats amb l’ordenació anterior i 
sigui procedent de reconèixer, els Plans parcials delimitaran polígons que comprenguin aquestes 
edificacions. Es fixarà, per a cada un, un índex màxim d’edificabilitat neta, de manera que no 
sobrepassi la que té construïda cada una de les parcel·les i que no excedeixi globalment la que 
correspon a la zona on estiguin emplaçats. Es determinarà, si cal, quina part de l’edificació existent 
ha de quedar fora d’ordenació. 

Article  141. Aprofitament urbanístic dels sectors 

1. S’entén per aprofitament urbanístic la resultant de ponderar l’edificabilitat, els usos i la 
intensitat dels usos que assigni al sòl el planejament urbanístic; també integra l’aprofitament 
urbanístic la densitat de l’ús residencial, expressada en nombre d’habitatges per hectàrea.  

2. El planejament general assigna l’aprofitament urbanístic i, a més, el distribueix entre totes les 
diferents zones en el  sòl urbà consolidat. 
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3. No s’han de ponderar l’edificabilitat ni els usos dels equipaments públics   

4. Tant si són polígons d’actuació urbanística com sectors, si l’àmbit del planejament comprèn 
diverses zones, s’ha d’establir el valor relatiu homogeneïtzat de cadascuna.  

5. Aquests valors homogeneïtzats han de comprendre la intensitat dels usos, la rigidesa de la 
demanda de cadascun dels usos i la repercussió admissible del valor de la urbanització o 
reurbanització. 

Article  142. Sòl urbanitzable amb Pla parcial aprovat 

Els sectors de sòl urbanitzable delimitat que s’han desenvolupat d’acord amb les determinacions 
del Pla anterior i que estan definitivament aprovats, es regiran per les determinacions que es fixen 
en el corresponent Pla parcial. 

Mentre no sigui executada la urbanització, el sector amb PPU aprovat romandrà com a sòl 
urbanitzable. 

FITXES:

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 
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Article  143. SÒL URBANITZABLE DELIMITAT - 1 “Camí de can Tramuntana”    
Situació 
Aquest és un sector de sòl urbanitzable que es descompon en dos polígons discontinus.  

Àmbit  I corresponent a la zona de Can Tramuntana 
Àmbit  II corresponent a la zona del castell de Bellpuig. 

Camí de can Tramuntana                                       SUD-1 
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Àmbit -1-     Can Tramuntana   
El polígon de can Tramuntana concentra l’espai privat i la resta de cessions obligatòries. 
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Camí de can Tramuntana                                       SUD-1 

 V     espai lliure de cessió 

 Eq  equipament públic de  cessió  

Àmbit -2-     El Castell   
Tot el  polígon del Castell es destina a cessió pública com a espai lliure i equipament. 
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Camí de can Tramuntana                                       SUD-1 

1  Paràmetres reguladors : 
SUPERFÍCIE ÀMBIT 64.688
Sòl amb pendent >20% 4.737
SISTEMES" 42.622,00"m2" " " " "
" Eゲヮ;ｷゲ"ﾉﾉｷ┌ヴWゲ" " " ヱンくヵヰヰ" """"ヰがヲヰΒΑ"
" Eケ┌ｷヮ;ﾏWﾐデゲ" " " ヱヰくヰΓヵ" """ヰがヱヵヶヱ"
" Vｷ;ヴｷ" " " ΓくΒヵヶ" """ヰがヱヵヲヴ"
SÒL"PRIVAT" 26.803,00"m2" " " " "
" Sﾘﾉ"Sげ;ヮヴﾗaｷデ;ﾏWﾐデ"ヮヴｷ┗;デ" " " ヲヶくヵヰヰ" """ヰがヴヰΓΑ"
" ESｷaｷI;Hｷﾉｷデ;デ" " " ヲヴくヵΒヱ" """ヰがンΒヰヰ"
" Edificabilitat"neta" """0,9276"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" ESｷaｷI;Hｷﾉｷデ;デ"Hヴ┌デ;" """ヰがンΒヰヰ"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" DWﾐゲｷデ;デ"Hヴ┌デ;"ｴ;Hっｴ;" ""ンヵがヰΓ"ｴ;Hっｴ;" " DWﾐゲｷデ;デ"ﾐWデ;"ｴ;Hっｴ;" ""Βヵがヶヶ"

" Nombre"màxim"habitatges" 227" ヱヴヲ" Lﾉｷ┌ヴW" ""ヲヱがΓヵ"ｴ;Hっｴ;"

HPP"ゲげW┝WI┌デ;ヴ<";ﾉ"ゲWｪﾗﾐ"ｷ"デWヴIWヴ""ゲW┝Wﾐﾐｷ" " Βヵ" HPP" ""ヱンがヱヴ"ｴ;Hっｴ;"

Sostre"destinat"a"HPP"(ヴXｪｷﾏ"ｪWﾐWヴ;ﾉ"ｷ"WゲヮWIｷ;ﾉぶ" 5.899,44"ﾏヲ" 24"" ヵΑ" "
Sostre"destinat"a"HPP"どIﾗﾐIWヴデ;デ" 2.949,72"ﾏヲ" 12%" ヲΒ" "

2   Objectiu :

El sector és una de les poques zones que resta per urbanitzar de manera que el seu impacte a 
l’entorn sigui acceptable el màxim d’espai  per a equipaments i espais lliures. Atesa la morfologia 
dels terrenys i les actuacions existents al seu entorn, s’opta per planificar la seva urbanització i té 
com a finalitat el cobrir les necessitats residencials d’un futur proper. 

L’actuació es proposa  amb un sector discontinu amb una forta cessió, amb l’ intenció d’alliberar  
sòl públic i concentrar al màxim el sòl privat. Ordenat de la següent manera: 

Àmbit -1-  Zona de can Tramuntana de superfície  56.114 m2

Es la continuïtat de l’espai de la plana ocupat ja per sòl edificat, en aquest polígon  
es concentra la totalitat  del sector residencial, una part de l’equipament i una part 
de l’espai lliure que servirà per reordenar i per establir una franja de transició entre 
l’àmbit  i la riera .Els paràmetres del polígon seran . 

- Equipament    :   4.916,76 m2 (7,7%) 
- Espai lliure  : 10.104,00 m2(19,79%) 
- Vialitat   :   9.856,00 m2

- Sòl privat  : 26.500,00 m2

- Edificabilitat bruta : 24.581,00 m2

- Nombre habitatges :      227 habitatges 

Àmbit -2- Zona del “Castell” de superfície 13.311  m2 inclòs terrenys amb pendent >20% 
Aquest es destina tot ell a espai de cessió, una part ve a complementar l’espai 
lliure de la zona del Castell de Bellpuig inclòs dins de l’espai de protecció 
Guilleries-Savassona i la resta es destina a equipament públic recolzat sobre la 
carretera BV-5201 que ve a complementar l’espai d’equipament existent  entre la 
carretera i el carrer Montseny. Els paràmetres del polígon seran : 

- Equipament    :   5.178,24 m2

- Espai lliure  :   3.396,00 m2

Sòl amb pendent>20%          4.737,00 m2

- Vialitat   :          0,00 m2

- Sòl privat  :          0,00 m2

- Edificabilitat bruta :          0,00 m2

- Nombre habitatges :          0,00 habitatges 

Camí de can Tramuntana                                         SUD-1 
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3. Condicions d’ordenació edificació  i d’ús : 

4. Els terrenys amb pendents superiors al 20% no podran computar als efectes del compliment 
dels estàndards legals mínims d’espais lliures i d’equipaments comunitaris d’acord amb 
l’art.7.1.d del RLUC. 

a. Es fixa una ocupació alta pel polígon de can Tramuntana a fi d’aconseguir el màxim d’espai 
lliure.  

b. El sòl per a finalitats públiques no podrà ser menor del que fixa l’article 65.3 TRLUC
c. L’ordenació de les edificacions es proposa, a base de : 

- Petits blocs plurifamiliars aïllats amb una alçada màxima de PB+2PP  
- Edificació correguda de nucli antic de PB+2PP  
- Es donarà prioritat a la mobilitat invertida amb arbrat dels vials 
- L’habitatge protegit s’ajustarà ala qualificació HPP 

d. El nombre màxim d’habitatges es fixa en 227 habitatges: 
- Per la seva envergadura, es permetrà la divisió poligonal amb un màxim de tres polígons, 

però serà preceptiu tindre en el primer polígon que s’executi la cessió del primer àmbit “el 
Castell”. 

- S’admetran els usos següents: residencials, comercials, restauració, d’oficines, esportiu, 
ensenyament i industrial tan sols de categoria I. 

- Es preveu una destinació del 36% del sostre per HP. 
e. La vialitat es resoldrà amb carrers d’un ample mínim de 10 m amb voreres d’1,6 m com a 

mínim. L’accés al sector es realitzarà pel vial perimetral de l’Albareda de 15 m d’ample. 
f.  El planejament derivat del sector estarà condicionat pel resultat d’uns estudi de simulació 

hidràulica del tram de la riera de la Torrentera i la riera de Sant Julià que limiten amb els 
sectors. Els estudis inclouran l’avaluació del risc hidràulic respecte de les crescudes 
extraordinàries de les rieres per tal de confirmar les propostes del planejament i determinar 
l’ordenació més convenient per la minimització del risc hidràulic i precisar les actuacions 
d’infraestructura hidràulica i mesures de protecció passiva necessàries tot segons els criteris 
tècnics aprovats pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua el 28 de juny de 
2001 i modificats el 2 de març de 20006 sobre l’ocupació dels terrenys integrats en el sistema 
hídric i les zones inundables i les determinacions de la Directiva de l’art. 6 del Reglament de la 
Llei d’urbanisme. La redacció d’aquest estudis s’hauria de realitzar segons les prescripcions 
de la Guía Tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” de 
març de 2003 de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

g. El traçat dels espais lliures que limitin amb el traçat del curs d’aigua es delimitaran de manera 
que no ocupin les àrees fluvials i la vegetació associada, fomentant la seva recuperació, 
seguint les disposicions recollides a l’informe de sostenibilitat ambiental. 
Es portaran a terme operacions de restauració de talussos i superfícies denudades per raó 
d’obra mitjançant l’estesa de terra vegetal, sembres o hidrosembres i plantacions d’espècies 
vegetals pròpies de la zona. 
Part dels espais lliures hauran d’estar en contacte amb el parc i amb el corredor on discorre el 
torrent. 

5. Sistema d’actuació : 
El sistema d’execució escollit és el de Reparcel·lació en la modalitat de Compensació bàsica.

6. Càrregues d’urbanització : 
A més de les càrregues establertes en els articles 44 i 45 del TRLUC, el desenvolupament 
d’aquest sector comportarà fer-se càrrec dels següents costos d’urbanització : 

a. Per garantir el servei d’aigua el sector, es farà càrrec del 21,78% del costs de l’actuació II de 
noves actuacions, definida en el Pla director de l’aigua potable.  
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Camí de can Tramuntana                                       SUD-1 

b. El sector s’estructurarà amb xarxa de sanejament separativa i es farà càrrec de la connexió de 
les  aigües negres necessària per abocar a la xarxa general de col·lectors, i es farà càrrec dels 
costos de sanejament del sector  

c. El sistema de drenatge d’aigües pluvials incorporarà els elements per a retenció dels residus o 
productes contaminants, especialment restes de carburants i olis, que hi pugui arrossegar 
l’aigua d’escorrentia superficial i estarà dimensionat com a mínim amb una capacitat suficient 
per absorbir la pluja de neteja dels vials del sector. 

d. Les espècies  vegetals a col·locar en els espais lliures públics es dotaran de reg gota-gota, i 
seran  de tipus autòcton a fi de garantir la seva integració en l’entorn. 

7. Mobilitat : 

Es donarà compliment al Pla de mobilitat i es farà càrrec dels costos.

8. Etapes execució : 

Es preveu que aquest sector es desenvoluparà a finals del segon sexenni del POUM.
Els terminis per a la construcció dels habitatges amb protecció oficial, no poden ser superiors a 
2 anys per a l’inici de les obres, a comptar des que la parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 
anys per a llur finalització, a comptar des de la data d’atorgament de la llicència d’obres.
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Article  144. SÒL URBANITZABLE DELIMITAT  - 2 -  “Carrer de la Mercè”     

Situació:  
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Carrer de la Mercè                                           SUD-2 

1 Paràmetres reguladors : 

SUPERFÍCIE ÀMBIT 19.615
SISTEMES" 4.916,56"m2" " " " "
" Eゲヮ;ｷゲ"ﾉﾉｷ┌ヴWゲ" " " ンくヵンヰがΑヰ" """"ヰがヱΒヰヰ"
" Eケ┌ｷヮ;ﾏWﾐデゲ" " " ヲくンヵンがΒヰ" """ヰがヱヲヰヰ"
" Vｷ;ヴｷ" " " ンくΓヲンがヰヰ" """ヰがヲヰヰヰ"
SÒL"PRIVAT" 9.807,50"m2" " " " "
" Sﾘﾉ"Sげ;ヮヴﾗaｷデ;ﾏWﾐデ"ヮヴｷ┗;デ" " " ΓくΒヰΑがヵヰ" """ヰがヵヰヰヰ"
" ESｷaｷI;Hｷﾉｷデ;デ" " " ΑくヴヵンがΑヰ" """ヰがヴヵヰヰ"
" Edificabilitat"neta" """0,9000"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" Edificabilitat"bruta" 0,38ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "

" Densitat"bruta"hab/ha" ""34,667hab/ha" " Densitat"neta"" ""69,33"
" Nombre"màxim"habitatges" 68" ンΒ" Lﾉｷ┌ヴW" ""ヱΓがンΑ"hab/ha"

HPP"ゲげW┝WI┌デ;ヴ<";ﾉ"ゲWｪﾗﾐ"ｷ"デWヴIWヴ""ゲW┝Wﾐﾐｷ" " ンヰ" HPP" ""ヱヵがヲΓ"hab/ha"

Sostre"destinat"a"HPP"(ヴXｪｷﾏ"ｪWﾐWヴ;ﾉ"ｷ"WゲヮWIｷ;ﾉぶ" 1.696,96"ﾏヲ" 23,60"" ヵΑ" "
Sostre"destinat"a"HPP"どIﾗﾐIWヴデ;デ" "848,48ﾏヲ" 11,38" ヲΒ" "

2   Objectiu:

El sector on s’actua correspon al de creixement natural  del municipi pel costat del anomenada 
zona de Camp Salarga. Són camps repartits en diverses feixes que s’estructuren a l’entorn de la 
riera, l’actuació prevista ordena  amb cura  l’entorn de la riera que caldrà protegir  com element de 
frontissa entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable  inclòs en l’àmbit del PEPMEN. 

3   Condicions d’ordenació edificació i d’ús : 

a. La carretera existent  de domini públic no generarà edificabilitat al sector. 
b. La major part dels espais lliures se situaran en el subàmbit situat per sota del carrer de la 

Mercè amb l’objecte de preservar el màxim l’entorn existent. 
c. Es protegirà també de manera especial l’entorn del parc amb una franja al llarg del corredor 

on passa el torrent. 
d. Els terrenys amb pendents superiors al 20% no podran computar als efectes del compliment 

dels estàndards legals mínims d’espais lliures i d’equipaments comunitaris d’acord amb 
l’art.7.1.d del RLUC. 

e. El sòl per a finalitats públiques no podrà ser menor del que fixa l’article 65.3 del Text Refós de 
la Llei d’ Urbanisme, 1/2005 de 26 de juliol. 

f. L’ordenació proposada dóna continuïtat a la xarxa urbana de carrers. Amb el tipus d’ocupació 
baix que es fixa, es pretén donar prioritat a l’edificació plurifamiliar aïllada, També s’admet 
l’edificació unifamiliar i plurifamiliar de filera de (PB+2P).

g. S’admetran els usos següents: residencials, comercials, restauració, d’oficines, esportiu, 
ensenyament, sanitari i industrial tan sols de categoria I.  

h. Es preveu una destinació del 34,67% del sostre per HPP 
i. El planejament derivat del sector estarà condicionat pel resultat d’uns estudi de simulació 

hidràulica del tram de la riera de la Torrentera que limiten amb els sectors. Els estudis 
inclouran l’avaluació del risc hidràulic respecte de les crescudes extraordinàries de les rieres 
per tal de confirmar les propostes del planejament i determinar  l’ordenació més convenient 
per la minimització del risc hidràulic i precisar les actuacions d’infraestructura hidràulica i 
mesures de protecció passiva necessàries tot segons els criteris tècnics aprovats pel Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua el 28 de juny de 2001 i modificats el 2 de 
març de 20006 sobre l’ocupació dels terrenys integrats en el sistema hídric i les zones 
inundables i les determinacions de la Directiva de l’art. 6 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme. La redacció d’aquest estudis s’hauria de realitzar segons les prescripcions de la 
Guía tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” de març 
de 2003 de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

j. El traçat dels  espais lliures que limitin amb el traçat del curs d’aigua es delimitaran de manera 
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que no ocupin les àrees fluvials i es conservarà la vegetació associada, fomentant la seva 
recuperació, seguint les disposicions recollides a l’informe  de sostenibilitat ambiental. 

k. Es portaran a terme operacions de restauració de talussos i superfícies denudades per raó 
d’obra mitjançant l’estesa de terra vegetal, sembres o hidrosembres i plantacions d’espècies 
vegetals pròpies de la zona. 

4. Sistema d’actuació : 
El sistema d’execució escollit és el de Reparcel·lació en la modalitat de Compensació bàsica.

5. Càrregues d’urbanització : 

A més de les càrregues establertes en els articles 44 i 45 del TRLUC, el desenvolupament 
d’aquest sector comportarà fer-se càrrec dels següents costos d’urbanització: 

a. Per garantir el servei d’aigua el sector, es farà càrrec del 5,92% del costs de l’actuació II de 
noves actuacions, definida en el Pla director de l’aigua potable  

b. El sector s’estructurarà amb xarxa de sanejament separativa i es farà càrrec de la connexió de 
les aigües negres necessària per  abocar a la xarxa general de col·lectors, i es farà càrrec dels 
costos de sanejament del sector  

c. El sistema de drenatge d’aigües pluvials incorporarà els elements per a retenció dels residus o 
productes contaminants, especialment restes de carburants i olis, que hi pugui arrossegar 
l’aigua d’escorrentia superficial i estarà dimensionat com a mínim amb una capacitat suficient 
per absorbir la pluja de neteja dels vials del sector. 

d. Les espècies  vegetals a col·locar en els espais lliures públics es dotaran de reg gota-gota, i 
seran  de tipus autòcton a fi de garantir la seva integració en l’entorn.

e. Es procurarà garantir l’aparcament de vehicles utilitaris, motos i bicicletes i per tant es crearan 
zones destinades al mateix.

6. Mobilitat : 

Es donarà compliment al Pla de mobilitat i es farà càrrec dels costos imputats 

7.Etapes execució : 

Es preveu que aquest sector es desenvoluparà a meitat del  segon sexenni del POUM. 
Els terminis per a la construcció dels habitatges amb protecció oficial, no poden ser superiors a 
2 anys per a l’inici de les obres, a comptar des que la parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 
anys per a llur finalització, a comptar des de la data d’atorgament de la llicència d’obres.
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Article  145. SÒL URBANITZABLE DELIMITAT  - 3 –                         EL PERER -II

Situació:  
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SUD-3 

1 Paràmetres reguladors  : 

Els indicats en el  document aprovat per la CUB el 31 de maig de 2000 i amb executivitat a partir  
de 22 de desembre de 2005. 

2 Objectius : 
Realització de la reparcel·lació i urbanització del sector 

3   Condicions d’ordenació edificació i d’ús: 
Les indicades en el  document aprovat per la CUB el 31 de maig de 2000 i amb executivitat a partir  
de 22 de desembre de 2005 . Les cessions per habitatge social seran les indicades en el 
document de referència.  

4. Sistema d’actuació :    
El sistema d’execució escollit és el de Reparcel·lació en la modalitat de Compensació bàsica.

5. Càrregues d’urbanització : 
A més de les càrregues establertes en els articles 44 i 45 del TRLUC, el desenvolupament 
d’aquest sector comportarà fer-se càrrec dels següents costos d’urbanització. 

a. Per garantir el servei d’aigua el sector, es farà càrrec del 25,57% del costs de l’actuació II de 
noves actuacions, definida en el Pla director de l’aigua potable  

b. El sector s’estructurarà amb xarxa de sanejament separativa i es farà càrrec de la connexió de 
les  aigües negres necessària per abocar a la xarxa general de col·lectors, i es farà càrrec dels 
costos de sanejament del sector  

c. El sistema de drenatge d’aigües pluvials incorporarà els elements per a retenció dels residus o 
productes contaminants, especialment restes de carburants i olis, que hi pugui arrossegar 
l’aigua d’escorrentia superficial i estarà dimensionat com a mínim amb una capacitat suficient 
per absorbir la pluja de neteja dels vials del sector. 

d. Es portaran a terme operacions de restauració de talussos i superfícies denudades per raó 
d’obra mitjançant l’estesa de terra vegetal, sembres o hidrosembres i plantacions d’espècies 
vegetals pròpies de la zona 

e. Les espècies vegetals a col·locar en els espais lliures públics es dotaran de reg gota-gota, i 
seran de tipus autòcton a fi de garantir la seva integració en l’entorn.

f. Es procurarà garantir l’aparcament  de vehicles utilitaris, motos i bicicletes i per tant es crearan 
zones destinades al mateix.

6. Mobilitat 
Es donarà compliment al Pla de mobilitat i es farà càrrec dels costos imputats. 

7.   Etapes execució 
Es preveu que aquest sector es desenvoluparà a meitat del segon sexenni del POUM
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Article  146. SÒL URBANITZABLE DELIMITAT  - 4 - “Pla de la Quintana”

Situació:  

Sòl industrial 

 V     espai lliure de cessió 

  Sistema viari de cessió 
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Pla de la Quintana                                             SUD-4 

1. Paràmetres reguladors  :  

SUPERFÍCIE ÀMBIT 139.448
SISTEMES" 55.779,00"m2" " " " "
" Eゲヮ;ｷゲ"ﾉﾉｷ┌ヴWゲ" " " ヱンくΓヴヵがヰヰ" """"ヰがヱヰヰヰ"
" Eケ┌ｷヮ;ﾏWﾐデゲ" " " ヶくΓΑヲがヰヰ" """ヰがヰヵヰヰ"
" Vｷ;ヴｷ" " " ンヴくΒヶヲがヰヰ" """ヰがヲヵヰヰ"
SÒL"PRIVAT" 83.668,80"m2" " " " "
" Sﾘﾉ"Sげ;ヮヴﾗaｷデ;ﾏWﾐデ"ヮヴｷ┗;デ" " " ΒンくヶヶΒがΒヰ" """ヰがヶヰヰヰ"
" ESｷaｷI;Hｷﾉｷデ;デ" " " ヶΓくΑヲヴがヰヰ" """ヰがヵヰヰヰ"
" Edificabilitat"neta" """0,8333"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" Edificabilitat"bruta" """0,5000"ﾏヲゲデっﾏヲゲ" " " "
" " " " " "

2.Objectiu : 
Donar un acabament a les actuacions industrials de la Quintana existents i a la vegada donar 
accessibilitat nova al sector amb la finalitat de retirar el trànsit de dins del municipi. 

El sector farà la cessió de l’espai de la rotonda situada en el terme i del vial d’accés 

3. Condicions d’ordenació  edificació i d’ús : 
a. Els terrenys amb pendents superiors al 20% no podran computar als efectes del compliment 

dels estàndards legals mínims d’espais lliures i d’equipaments comunitaris d’acord amb 
l’art.7.1.d del RLUC. 

b. Es farà una reserva d’una franja d’espais lliures de protecció paisatgística al llarg del límit sud 
d’aquest sector que permeti l’esponjament del sòl industrial amb el sòl no urbanitzable. 

c. El sòl per a finalitats públiques no podrà ser menor del que fixa l’article 65.3 del Text refós de la 
Llei d’ urbanisme, Decret 1/2005 de 26 de juliol. 

d. Es fixa un eix viari que neix a la carretera comarcal BV-5202 de Vilalleons, amb una rotonda i 
circula perimetralment per camins ja existents que s’adequaran a un vial de 10 m de traçat, 
l’urbanització d’aquest anirà a càrrec del SUD. 

e. El sector es resol amb un 40% amb indústria de tipologia “L” i la resta amb tipologia de mitjana 
superfície de 1.500 m² de sostre. 

f. S’admetran els usos següents: industrial de categoria 4a-5a i 6a s’exclouran les activitats 
incloses a l’annex I de la LIIA. 

g. Es prohibeixen les cobertes de fibrociment gris. Només es podran utilitzar en els cossos 
auxiliars si són teula, planxa imitant el color de teula. Les cobertes amb aquest material no 
s’admeten en cossos de l’edifici principal. 

h. Tenint en compte que es tracta d’un àrea especialitzada, segons el PTPCC, les seves 
extensions ocupen sòls de prevenció preventiva, i en el cas que hagin d’ocupar sòls de 
protecció territorial caldrà que es tramitin pel procediment establert en l’article 1.14 de la 
normativa del PTPCC. 

4. Sistema d’actuació : 
El sistema d’execució escollit és el de reparcel·lació amb la modalitat de compensació bàsica. 
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Pla de la Quintana                                             SUD-4 

5 Càrregues d’urbanització : 
A més de les càrregues establertes en els articles 44 i 45 del TRLUC, el desenvolupament 
d’aquest sector comportarà fer-se càrrec dels següents costos d’urbanització: 

a. Per garantir el servei d’aigua el sector, es farà càrrec del 46,73 % del cost de l’actuació II de 
noves actuacions, definida en el Pla director de l’aigua potable  

b. El sector s’estructurarà amb xarxa de sanejament separativa i es farà càrrec de la connexió de 
les aigües negres necessària per  abocar a la xarxa general de col·lectors, i es farà càrrec dels 
costos de sanejament del sector  

c. El sistema de drenatge d’aigües pluvials incorporarà els elements per a retenció dels residus o 
productes contaminants, especialment restes de carburants i olis, que hi pugui arrossegar 
l’aigua d’escorrentia superficial i estarà dimensionat com a mínim amb una capacitat suficient 
per absorbir la pluja de neteja dels vials del sector. 

d. En el sector industrial es garantirà mitjançant la normativa del pla parcial, l’exigència de 
pretractament de  les aigües industrials, abans de ser abocades a la xarxa de sanejament del 
municipi, per tal que puguin considerar-se com assimilables a aigües residuals domèstiques, 
d’acord amb les condicions resolutòries dels expedients de llicència o autorització ambiental 
corresponents. 

e. Les espècies vegetals a col·locar en els espais lliures públics es dotaran de reg gota-gota, i 
seran de tipus autòcton a fi de garantir la seva integració en l’entorn.

f. Es procurarà garantir l’aparcament  de vehicles utilitaris, motos i bicicletes i per tant es crearan 
zones destinades al mateix.

g. Per garantir l’accés independent del polígon el sector es farà càrrec de la seva connexió. 

6.Mobilitat :  

Es donarà compliment al Pla de mobilitat i es farà càrrec dels costos imputats.

7.  Etapes execució : 

El sector es podrà desenvolupar a partir del moment que existeixi la connexió amb la BV5202 
prevista per la DGC. 

Secció II    Sòl urbanitzable no delimitat

Article  147. Definició 

Correspon al sòl urbanitzable no delimitat, el sòl destinat a creixement, que tot i ser coherent amb 
les previsions del planejament, queda condicionat a operacions urbanístiques futures, ja que no es 
preveuen com a actuacions prioritàries i així es fixen en el programa d’actuació del pla. Per tant, es 
classifiquen com a sòl urbanitzable no delimitat aquells àmbits que es consideren que, en aquests 
moments, no han de ser objecte de transformació urbanística però que són actuacions coherents 
amb el model territorial escollit. 
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A Sant Julià de Vilatorta no es preveuen àmbits de sòl urbanitzable no delimitat. 

Secció III     Gestió del planejament

Article  148. Execució del Pla d’Ordenació 

L’execució del Pla d’Ordenació Urbanística municipal, així com dels Plans Parcials, dels Plans 
de  Millora Urbana i dels Plans Especials, correspon a l’Ajuntament amb la participació dels 
particulars en l’esmentada execució i en els termes establerts per la legislació vigent. 

Article  149. Polígons d’actuació urbanística 

1. Per a l’execució d’aquest Pla i dels instruments de planejament que el desenvolupin, es 
delimiten, en sòl urbà no consolidat 5 polígons d’actuació urbanística d’acord amb els 
requisits fixats en la legislació urbanística vigent. Per als sectors de sòl urbanitzable 
delimitat es podran establir els polígons que es considerin adients per facilitar la seva 
gestió.

2. En sòl urbà i en sectors de planejaments derivat, els polígons d’actuació poden ser  
físicament discontinus. També poden ser-ho per a l’aplicació del sistema de reparcel·lació a 
efectes de les cessions obligatòries de sòl, tant per a sistemes locals com per al patrimoni 
públic de sòl i d’habitatge i per la consegüent distribució equitativa d’aquestes i de les altres 
càrregues i beneficis de l’ordenació, sempre d’acord amb l’article 35 del TRLUC. 

3. La delimitació poligonal s’ha fet conservant la coherència del planejament, procurant 
flexibilitzar al màxim l’execució d’aquest.  

Article  150. Modificació dels polígons d’actuació urbanística 

1. Els polígons delimitats en aquest Pla d’Ordenació, o per un projecte de delimitació 
posterior, poden modificar-se seguint els procediments previstos a l’article 94 del TRLUC 

2. La modificació ha de respondre a l’objectiu de facilitar-ne la gestió o efectuar un millor 
repartiment dels beneficis i càrregues que es derivin. 

Article  151. Precisió de límits dels polígons delimitats pel planejament  

1. S’entén per precisió de límits la concreció en la delimitació i la superfície d’un polígon 
d’actuació urbanística quan aquesta no suposi l’alteració substancial dels seus objectius, 
respecte de cessions i càrregues d’urbanització. 

2. La precisió de límits d’un polígon d’actuació es pot efectuar en el mateix projecte de 
reparcel·lació quan no superi el 5% de la seva superfície i sempre que no comporti la 
inclusió o exclusió de nous propietaris. 

3. Cal justificar la precisió amb criteris com l’adaptació a límits reals de propietat, 
desajustaments entre allò previst pel planejament i la realitat topogràfica, la cartografia o bé 
en circumstàncies semblants. 

4. Si la precisió de límits fos superior al 5% o s’hi inclogués o exclogués de l’àmbit una 
propietat o finca, és necessària la tramitació, d’acord amb la legislació urbanística vigent, 
d’un projecte de delimitació de polígon amb la finalitat de rectificar-ne els límits. 

Article  152. Noves delimitacions en polígons d’actuació urbanística 

1. Per a la nova delimitació de polígons d’actuació se segueix allò que determinen els articles 
precedents. 
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2. Els polígons delimitats amb posterioritat a l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació  
s’incorporaran com un annex d’aquestes Normes urbanístiques. 

3. En sòl urbà no consolidat, la delimitació de polígons d’actuació o de sectors de Millora 
Urbana són els que es fixen en aquest pla, tret que es tracti de delimitacions amb la finalitat 
d’obtenir, per cessió, terrenys per a carrers i vies. 

Article  153. Pla d’etapes -  Elecció del sistema d’actuació  

1. En el desplegament dels Plans Parcials Urbanístics i altres plans derivats, ha de fixar-se 
un pla d’etapes que prevegi l’execució i la cessió de la urbanització en el corresponent 
polígon, incloses zones verdes i/o equipaments (si és el cas) i també els terminis màxims 
per a la construcció de l’edificació, d’acord amb el que s’estableix en la fitxa de cada àmbit 
i d’acord amb l’agenda. 

2. Tal com consta a les fitxes de cadascuna de les figures de planejament que es preveuen, 
ja deixen fixat el sistema de gestió. En cas que es prevegin noves figures (Plans 
Especials, per exemple), el sistema de gestió es determinarà expressament en el mateix 
Pla Especial i serà un dels sistemes previstos en el text refós de la llei d’urbanisme. 

3. Tant per les figures de planejament derivat ja previstes com per les que es puguin establir, 
el sistema escollit   ha de garantir especialment  la urbanització i la cessió, tant dels vials i 
de les zones lliures d’ús públic, com dels sòls per a dotacions i equipaments generals. Per 
a l’execució del planejament derivat, es podran tenir en compte les aportacions dels 
organismes públics o privats que siguin procedents o que estiguessin previstos. 

4. Llevat els supòsits d’innecessarietat, per a l’execució dels polígons d’actuació en què el 
sistema d’actuació sigui el de reparcel·lació, en qualsevol modalitat, cal aprovar el 
corresponent projecte de reparcel·lació, el qual ha de contenir les determinacions i 
documents establerts en la legislació urbanística vigent. 

5. Els Plans Parcials d’iniciativa particular s’executaran sempre per la modalitat de  
Compensació Bàsica. Cas que es desitgi procedir pel sistema de Compensació 
Concertada, s’haurà d’actuar d’acord amb el que preveuen els articles 129 a 132 del 
TRLUC. 

6. Si s’adapta o es modifica la modalitat de reparcel·lació, d’un àmbit de planejament 
sectorial que ja té prevista la de compensació bàsica, i s’estableix la modalitat de 
cooperació, es procedirà d’acord amb el que estableixen els articles 133 a 135 del TRLUC. 

7. Els projectes de reparcel·lació han d’incloure la distribució entre els propietaris de les 
càrregues d’urbanització corresponent a les obres d’urbanització, a les de demolició i 
reposició, enderroc o de construcció d’edificis, plantacions i altres béns, les 
indemnitzacions, els costos dels projectes, valoracions i peritatges, les despeses de gestió 
i qualsevol altre concepte originat per raó de la urbanització. Article 114 del Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme, decret 1/2005 de 26 de juliol. 

Article  154. Projecte d’urbanització i convenis urbanístics 

1. Per a l’execució de les determinacions contingudes en el Pla d’Ordenació i en els 
instruments de planejament que el desenvolupin respecte de les obres d’urbanització, s’ha 
de redactar el corresponent projecte d’urbanització d’acord amb allò que preveu la 
legislació urbanística vigent, projecte que pot aprovar l’Ajuntament. 
El projecte ha de respectar les determinacions del planejament derivat o, en el cas de 
polígons d’actuacions en sòl urbà, en les fitxes o documentació de cada polígon. 

2. També poden retractar-se projectes d’obres quan l’actuació no tingui per objecte executar 
íntegrament les determinacions del planejament urbanístic. 

3. En qualsevol cas, el projecte d’urbanització ha de preveure la connexió amb les vies reals 
així com la connexió i l’adequació amb les xarxes de serveis existents per garantir-ne el 
seu correcte funcionament en l’àmbit del projecte. 

4. D’acord amb la legislació urbanística vigent, l’administració pot formalitzar convenis 
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urbanístics amb la propietat del sòl. Aquests convenis estableixen el marc d’actuació per a 
l’ordenació, el desenvolupament i l’execució del planejament en qualsevol tipus de sòl, així 
com també l’adquisició de diferents compromisos i obligacions respecte de cessions de sòl, 
càrregues d’urbanització i qualsevol altre aspecte que les parts creguin convenient (sempre 
que no sigui contrari a la llei ni als interessos públics). 

5. Qualsevol conveni urbanístic ha de justificar la seva conveniència per a l’interès públic. En 
aquest sentit, són objectius prioritaris la major obtenció d’espais públics per a la ciutat i el 
compliment del principi constitucional (Article 47 de la Constitució) pel qual la comunitat ha 
de participar en les plusvàlues generades per l’actuació urbanística. 

6. El contingut dels convenis urbanístics s’ha d’incorporar a les figures de planejament o 
d’execució urbanística més adients. Les obligacions que s’hagin establert i que afectin al 
domini o a altres drets reals sobre finques, han de ser objecte de la corresponent anotació 
en el Registre de la Propietat. 

7. Els convenis urbanístics han de ser aprovats per l’òrgan de la corporació municipal que 
tingui legalment atribuïda la facultat per tal que despleguin els seus efectes de validesa. 

Article  155. Estudis d’impacte ambiental 

1. S’ha de sotmetre a una avaluació ambiental qualsevol projecte públic o privat consistent en 
la realització d’obres, d’instal·lacions o de qualsevol altra activitat per a la qual així ho 
exigeixi la legislació sectorial vigent (RD 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, sobre conservació dels espais naturals i la flora i la fauna silvestre), 
és necessari formular un estudi d’impacte ambiental quan la transformació de l’ús del sòl 
afecti superfícies superiors a cent hectàrees (100 ha) 

3. És preceptiva, d’acord amb la legislació sectorial vigent (RD 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 pel medi ambient. 

4. Les persones que pretenguin realitzar activitats amb risc elevat de contaminació 
atmosfèrica han de presentar una avaluació d’impacte de l’activitat sobre l’atmosfera 
d’acord amb la legislació sectorial vigent (Article 6.3 de la Llei estatal 22/1983, de 21 de 
novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric). 

5. Aquest Pla d’ordenació té també una avaluació ambiental, d’acord amb el que estableixen 
els articles 59 i 66 del Text refós de la Llei d’urbanisme, decret 1/2005 de 26 de juliol, i 
l’article 10 del Reglament Parcial de la Llei d’urbanisme. 

Article  156. Concessions per a equipaments 

1. Sobre el sòl destinat a equipaments que sigui de titularitat pública, l’administració 
competent pot atorgar una concessió per a la construcció i/o l’explotació de l’equipament 
corresponent. 

2. Aquesta concessió, que no confereix drets per ser renovada, no pot tenir una durada 
superior a cinquanta anys. 
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TÍTOL VI SÒL NO URBANITZABLE 

Capítol  I.  DISPOSICIONS GENERALS 

Article  157. Definició i preàmbul 

1. Constitueixen el sòl no urbanitzable tots aquells terrenys que, pel seu valor natural, agrícola, 
ramader, forestal, faunístic i/o paisatgístic, cal protegir dels processos d’urbanització de 
caràcter urbà i dels usos contraris als objectius abans indicats, amb la finalitat de preservar i 
potenciar la continuïtat i millora de les condicions i recursos naturals d’aquests sòls i de 
conservar la seva funcionalitat ecològica i d’equilibri territorial. 

2. El sòl no urbanitzable és un recurs no renovable i limitat per assegurar la qualitat de vida de 
les generacions futures, la normativa del sòl no urbanitzable regula i condiciona els usos 
permesos per al desenvolupament sostenible del territori  basat en l’equilibri  de les necessitats 
de creixement econòmic i amb la preservació dels valors ambientals, paisatgístics i culturals  
amb l’objecte de mantenir els valors següents: 

a. Ambiental : Protegir els hàbitats propis de la majoria de les espècies de flora i fauna 
autòctones que són la base de la biodiversitat local. La conservació d’aquests hàbitats, de 
llur extensió, connectivitat i qualitat són necessaris per mantenir les funcions ecològiques 
del territori i la biodiversitat existent. 

b. Conservador : Protegir els corredors biològics, ja que els ecosistemes no coneixen 
fronteres i el sòl no urbanitzable d’un municipi presenta una funció clau en la continuïtat, 
permeabilitat o connexió d’ecosistemes o espais naturals supramunicipals   

c. Productiu : Garantir tant l’activitat agrària i ramadera que ens proporciona aliment, com la 
recol·lecció de bolets o plantes medicinals,  la caça i pesca així com l’extracció de 
biomassa de qualsevol tipus. 

d. Cultural : Preservar el conjunt de béns arquitectònics, ètnics, històrics i religiosos que 
formen part de la riquesa cultural del municipi.  

e. Lúdic - esportiu : Regular la implantació dels diversos usos o activitats que poden ser  
permesos en cada tipus de sòl no urbanitzable, establint criteris sobre les seves 
característiques i localització, per tal que no pertorbin l’equilibri dels diversos sectors de sòl 
no urbanitzable. 

f. Paisatgístic : Preservar el patrimoni cultural de la degradació i potenciar els aspectes 
didàctics, lúdics i socials vinculats al sòl rural. 

g. Educatiu – ambiental : Potenciar el coneixement dels espais de contacte directe a fi de 
permetre l’assoliment d’un alt grau de respecte i estima vers el medi ambient. Per tant, de 
sensibilització davant els problemes ambientals del municipi.  

Article  158. Elements que configuren el SNU 

1. Aquest Pla defineix com a elements bàsics del sòl no urbanitzable aquells que configuren la 
seva fesomia i que esdevenen elements referencials de les actuacions permeses en ell, amb 
la finalitat de garantir la compatibilitat dels usos i la idoneïtat de les instal·lacions i 
construccions amb l’estructura i característiques físiques del territori on es localitzen i 
d’aconseguir la seva integració en el medi i reduir-ne el seu impacte. 
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2. Configuren aquest sòl no urbanitzable:  

a. L’estructura de la propietat del sòl  
b. La xarxa viària rural 
c. Recs, rieres i sèquies existents  
d. Els camps de conreu i pastures  
e. Les àrees boscoses i/o de vegetació singular. 
f. Els elements naturals  que determinen la topografia i el paisatge 
g. Elements de valor arqueològic o arquitectònic 
h. La xarxa hidràulica 
i. Les edificacions i elements construïts 
j. Els nuclis d’habitatges agrupats  
k. El sòl no urbanitzable no protegit específicament. 

3. Tots ells esdevenen elements referencials  per a les actuacions a permetre en aquest sòl. 
L’altre element fonamental és la presència humana de manera habitual. Aquesta representa 
un factor primordial per mantenir viu aquest espai. Per aquest motiu es considera essencial 
mantenir un cert grau de permanència i permetre l’ús residencial “Habitatge rural”, i acotar la 
intervenció en els nuclis d’habitatges que s’han format per la fragmentació d’una finca rústica 
(Vora Bosc). A fi de regular el mateix, s’annexa al present document un catàleg del patrimoni 
rural on es recullen les edificacions tradicionals, les instal·lacions ramaderes, els equipaments  
i el patrimoni històric i artístic. 

4. Aquest POUM, fixa també les eines necessàries que permetin recuperar l’economia local a fi 
de garantir una estabilitat del sector. Per tant, admetrà i regularà un cert nivell de 
desenvolupament derivat a usos terciaris (restauració, turisme rural, etc) i recreatius (lleure, 
esport, etc..). 

5. Les àrees urbanitzables que confrontin amb sòl  no urbanitzable mantindran les condicions de 
l’entorn i accessibilitat  indicades en l’annex del Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre 
condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, per facilitar la 
intervenció de bombers i altres serveis de socors en cas de sinistre. 

Caldrà complir allò que disposa la normativa vigent, concretament :  

‚ Decret 130/1998, de 12 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les àrees d’influència de carreteres. 

‚ Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

‚ Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals 

Article  159. Ordenació del sòl no urbanitzable 

1. En el sòl no urbanitzable, a fi d’unificar criteris, se seguiran els codi d’identificació  fixats en el 
Pla especial de protecció i millora de l’espai natural Guilleries-Savassona i s’extrapolarà la 
normativa a tot l‘àmbit del POUM. El sòl no urbanitzable es regula per zones, que contemplen 
genèricament la totalitat del sòl rural. Totes les intervencions i activitats desenvolupades 
estaran emmarcades dins d’una de les zones que, es defineixen en la normativa i que hauran 
d’acollir-se a la regulació corresponent 

2. Els sistemes urbanístics compresos dins el sòl no urbanitzable tenen la  consideració de 
Sistemes Generals i els serà d’aplicació les disposicions que per a cada sistema s’estableix en 
aquestes Normes.  
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3. Les zones del sòl no urbanitzable que presenten unes característiques de caire especial 
s’inclouen com a Elements Singulars. 

4. El Pla assenyala, dins d’aquesta classe de sòl, les edificacions, els espais i altres béns que, 
pel seu especial valor de caràcter arquitectònic, històric, cultural, ètnic, científic o educatiu, 
paisatgístic o ecològic són objecte de protecció i que estan inclosos en el Catàleg de Béns  

Article  160. Desenvolupament del POUM  en SNU 

1. Es prohibeixen els usos no expressament admesos en la regulació del SNU. (sòl no 
urbanitzable). 

2. Les determinacions de les normes del POUM que regulen el sòl no urbanitzable són 
d’aplicació directa i immediata. 

3. No obstant l'article anterior, es poden desenvolupar les previsions del Pla mitjançant Plans 
Especials Urbanístics en SNU que tinguin per objectiu l’execució directa o l’acompliment de 
qualsevol de les finalitats següents: 

a) La protecció i millora del medi natural. 
b) La protecció i millora de conreus. 
c) La protecció i la regeneració del paisatge i dels béns naturals. 
d) La promoció i el desenvolupament agrícola, ramader i forestal. 
e) La protecció i la millora de la vialitat rural. 
f) L’activitat educativa o formativa en relació amb el medi natural. 
g) La protecció d’infraestructures i vies de comunicació. 
h) La ubicació d’estacions depuradores i potabilitzadores. 
i) La identificació i regulació dels supòsits de reconstrucció o de rehabilitació de 

masies o cases rurals. 
j) La protecció d’àrees sotmeses a perills geològics. 
k) La protecció d’àrees de connexió ecològica i paisatgística. 
l) La protecció del patrimoni cultural, històric, ètnic, arquitectònic o arqueològic. 

4. Els Plans especials urbanístics no poden alterar les determinacions del POUM, excepte per 
regular més restrictivament les condicions d’edificació i d’ús i per augmentar la superfície 
establerta com a mínima per a les finques. 

5. El planejament especial pot tenir les finalitats previstes en aquestes normes, en el TRLUC i en 
la legislació urbanística complementària. 

6. Els Plans especials de qualsevol tipus, que persegueixen objectius diferents dels anteriorment 
esmentats i que incideixen en el territori classificat com a sòl no urbanitzable, han de justificar 
expressament l’observació de les determinacions d’aquest Pla d’Ordenació . 

7. El POUM  delimita un Pla especial urbanístic per la dotació de les infraestructures mínimes 
necessàries per a una correcta habitabilitat d’una zona determinada, resultat de la construcció 
d’un petit nucli d’habitatges en una finca rústica. Aquest serà el : 

PEU. -1- Ordenació Vora Bosc 
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Article  161. Pla especial urbanístic    “VORA BOSC”       

Superfície de l’àmbit del PE: 19.316 m2
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1. Definició : 

La zona de Vora Bosc, és un conjunt d’11 cases construïdes en sòl no urbanitzable de Vora Bosc, 
a partir de la segregació consecutiva de parcel·les rústiques, on cada una s’hi va construir un 
habitatge. El conjunt ja consolidat quant a la edificació, no disposa de la totalitat de les 
infraestructures necessàries per a l’ús residencial que té, i per no afectar el medi rural en el que 
està inserit.  

Superfície de l’àmbit del PE: 19.316 m2

2. Objectiu: 

El present Pla especial té l’objecte de fixar el tractament paisatgístic i la racionalització de les 
infraestructures de serveis que cal executar, perquè els habitatges no en disposen i donar 
compliment al Decret 123/2005 de 14 de juny que desplega la Llei 5/2003 de 22 d’abril de mesures 
de prevenció dels incendis per a nuclis dispersos.  

Els habitatges existents, vénen recollits en les fitxes de l’Inventari de masies i cases rurals.  No 
s’admet la construcció de nous habitatges ni l’ampliació dels existents. El règim aplicable als 
habitatges serà el que estableix la Disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
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Secció I  Elements configuratius del paisatge

Article  162. Règim general d’ús 

El règim general d’ús del sòl no urbanitzable serà d’acord amb l’article 47 del TRLUC  

Article  163. Estructura de la propietat del sòl. 

1. La segregació de finques en sòl no urbanitzable es un acte subjecte a llicència municipal, en 
aplicació de l’establert en l’art. 179.2 s del TRLUC. 

2. Seran indivisibles totes les finques en sòl no urbanitzable, la dimensió de les quals sigui 
inferior al doble de les unitats mínimes de conreu o de producció forestal d’acord amb l’art. 
188.e TRLUC i la legislació sectorial específica. No obstant s’admetrà la segregació en el cas  
que la finca s’agrupi amb una finca confrontant per formar una de major, i que la resta de la 
finca matriu no resulti inferior a la unitat mínima  de conreu o forestal. La indivisibilitat de les 
finques  en sòl no urbanitzable, es regirà pel que disposa l’art. 188.1.b del TRLUC.  

3. Queden  prohibides les parcel·lacions urbanístiques en sòl no urbanitzable. S’entendrà que hi 
ha  parcel·lació  quan concorrin les circumstàncies assenyalades a l’art. 183.1 del TRLUC i 
que hi ha presumpció de parcel·lació quan es donin les condicions de l’art. 186 del TRLUC. 

4. Es considera il·legal a efectes urbanístics,  tota parcel·lació que sigui contrària al que estableix 
el POUM o que infringeixi el que disposa l’art. 187.1 del TRLUC i tota divisió o segregació que 
faciliti o tingui per finalitat facilitar la construcció d’edificacions o usos que no estiguin permesos 
en sòl no urbanitzable. 

5. D’acord amb els articles 205 i 206 del TRLUC, es considera infracció urbanística els actes de 
parcel·lació urbanística que es duguin a terme en sòl no urbanitzable. 

6. Els Decrets 169/1983 i 35/1990, estableixen com a unitats mínimes de conreu i forestal les 
següents: 

‚ Terrenys de secà    4,5 ha 
‚ Terrenys de regadiu   1,0 ha 
‚ Terrenys forestals   25  ha 

Article  164. Aspectes generals de l'edificació en SNU 

1.  Als efectes del que estableix el precepte anterior i de conformitat amb l’article 28 del 
TRLUC, s’entén per nucli de població una concentració isolada de població, amb usos 
urbans, dins d’un municipi, que requereix l’existència de serveis urbanístics i assistencials.

2.  Les noves construccions permeses en el sòl no urbanitzable se situaran en els terrenys 
menys exposats visualment. En aquest sentit, no es permeten les edificacions en les bandes 
que constitueixin les línies de força del paisatge, entenent com a tal els límits convexos de 
canvi d’orientació i de canvi de pendent de les vessants muntanyoses i, de manera especial, 
es prohibeixen les construccions sobre les carenes, turons i altres punts singulars del relleu. 

3.   Les noves construccions permeses en el sòl no urbanitzable se situaran de manera que no 
representin cap reducció de l’espai conreat ni de l’espai forestal assenyalat en els plànols; en 
aquest sentit, hauran de col·locar-se buscant les condicions més favorables d’assolellada, en 
els repeus de les vessants, en els límits que separen els cultius del bosc, recolzant-se en 
camins que travessen el territori 

4.  Les noves construccions, instal·lacions i explotacions permeses en el sòl no urbanitzable 
s’adaptaran en el possible a la topografia natural del terreny i no produiran modificacions de 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5817 – 14.2.2011 9029

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

143

rasant superiors als tres metres, amb excepció d’aquells casos en què el planejament 
defineixi altres condicions. D’acord amb aquest apartat, es consideren com terrenys no aptes 
per edificar aquells que tinguin un pendent igual o superior al 20%. Les edificacions 
s’ajustaran al que determina el TRLUC pel que fa a construccions en sòl no urbanitzable, 

Article  165. Xarxa viària  

Comprèn els espais reservats per a vies que han de permetre l’accessibilitat entre les diverses 
àrees i zones del territori i assegurar un nivell de mobilitat i sostenible adequat. Tal com fixa el Títol 
III, Capítol III Sistema viari, la xarxa local secundària cal diferenciar entre la xarxa de camins rurals, 
xarxa  de camins veïnals i xarxa de senders. 

1. Protecció:  El conjunt de camins rurals previstos pel Pla d’ordenació i que queden dins del sòl 
no urbanitzable tenen la protecció de la línia d’edificació. Aquesta línia d’edificació és de sis 
metres (6 m) a ambdós costats de l’eix del camí quant als camins rurals i veïnals, i de tres  
metres (3 m) respecte dels senders. A aquests efectes, fins a la línia d’edificació no es pot 
executar cap mena d’edificació o de construcció, ni tan sols tanques o murs artificials. 

2. Mides: L’ample dels camins rurals es fixa entre 3 i 6 m (sense incloure cunetes) 
   L’ample dels camins veïnals es fixa en 3 m (sense incloure cunetes) 
   L’ample dels senders es fixa entre 0,6 i 2 m (sense incloure cunetes) 

3. Paviments: Els camins rurals seran pavimentats amb una base de tot-u compacitat i un 
paviment de rodament d’aglomerat asfàltic o de formigó. 
Els camins veïnals podran ser pavimentats amb terra, grava, aglomerat asfàltic  o paviment de 
formigó. 
El paviment dels senders serà amb terra compactada, grava o gespa, s’accepta paviment rígids 
en zones puntuals. 

4. Separacions - tanques: Es fixa la línia d'instal·lació de tanques i la línia d’edificació que serà de 
sis metres (6 m) a ambdós costats de l’eix del camí quant als camins rurals i veïnals, i de tres 
metres (3 m) respecte dels senders. A aquests efectes, fins a la línia d’edificació no es pot 
executar cap mena d’edificació o de construcció, ni tan sols tanques o murs artificials. 

Article  166. Xarxa hidràulica: torrents, rieres, sèquies i altres elements 

1. La xarxa hidràulica superficial és la cartografiada en el mapa d’hidrologia superficial del 
present POUM, i es considera  un sistema general.  

2. Tothom pot, sense necessitat d’autorització administrativa, utilitzar les aigües superficials que 
discorren per les seves lleres naturals, per a beure, banyar-se i altres usos domèstics, així com 
abeurar el bestiar sempre que no comporti una alteració de la qualitat ni del cabal de les 
aigües. En cap cas les aigües podran ser desviades de les seves lleres, segons de la Llei 
29/1985 d’aigües, de 2 d’agost. 

3. Està prohibit l’ edificació així com la implantació  d’altres instal·lacions permanents en la xarxa 
hidràulica.  

Article  167. Camps de conreu i pastures 

Aquest POUM estableix com a prioritària la conservació i recuperació del paisatge agrícola 
tradicional, caracteritzat per una elevada qualitat paisatgística i per un important interès en el 
manteniment de la biodiversitat. 

En aquest sentit, els nous sistemes productius no comportaran cap alteració substancial de la 
tipologia dels conreus en aquells espais de major interès paisatgístic, de tal manera que la 
dimensió dels camps i la superfície ocupada per la vegetació dels marges es mantingui 
sensiblement en el conjunt.    Les zones de conreu i pastura es regularan segons les claus ZAF i 
ZAG del text normatiu del present POUM. 
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Article  168. Àrees boscoses i/o de vegetació natural (fora de l’àmbit del PEIN i del 
PEPMEN)

1. Les masses boscoses consolidades i aquelles àrees de vegetació singular existents en el sòl 
no urbanitzable, situades fora de l’àmbit del PEIN Guilleries Savassona i del Pla especial de 
protecció i millora de l’entorn natural de Guilleries Savassona es consideren elements naturals 
que cal protegir. Amb aquesta finalitat, no es podran autoritzar (en aquestes àrees) 
edificacions, instal·lacions i explotacions agrícoles que puguin perjudicar les seves condicions 
naturals, a més de respectar les determinacions establertes per a cada zona on es regula 
l’existència d’aquests elements naturals. 

2. En qualsevol cas, l’objectiu primordial d’aquest Pla en relació a aquestes àrees boscoses i de 
vegetació singular és preservar-les i protegir un patrimoni natural valuós, així com 
salvaguardar les funcions ecològiques que duen a terme. 

3. En les àrees forestals, només s’admetrà l’explotació forestal sense que aquesta comprometi la 
persistència de la massa forestal i compleixi el que requereix la legislació sectorial vigent. Per 
al desenvolupament de qualsevol activitat forestal serà necessària llicència municipal, prèvia 
presentació del corresponent projecte tècnic i/o Pla de gestió forestal, sense perjudici de les 
competències dels organismes corresponents. Així mateix, caldrà que aquestes àrees 
compleixin les condicions exigides per a la prevenció d’incendis. 

4. En les àrees de vegetació singular, les tasques que s’hi realitzin aniran encaminades a la seva 
protecció, revalorització i desenvolupament natural. 

5. Es conservarà la vegetació existent al llarg de les rieres i torrents, així com aquells espais 
arbrats al llarg dels camins o vinculats a les edificacions existents.  

6. Excepcionalment i per motius de seguretat es podran tallar arbres propers a les instal·lacions 
agrícoles i als habitatges rurals. 

7. Seran d’aplicació les determinacions del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals. 

8. Totes les àrees amb presència de masses boscoses constituïdes o en període de successió, o 
ecològica o comunitats vegetals aïllades seran regulades segons els apartats anteriors i 
l’articulat d’aquest POUM. 

Article  169. Elements que configuren el paisatge i la topografia 

1. El paisatge rural ve configurat pels  elements naturals de la topografia, les carenes i els turons, 
els espais oberts i les masses boscoses del municipi. 

2. Tots els conceptes que es requereixen per la protecció del paisatge estan continguts en 
l’article 2 de la Llei del Paisatge 8/2005 de 8 de juny i el Decret 343/2006 de 19 de setembre, 
pel qual es desenvolupa la llei citada anteriorment .Aquesta legislació conté els principis que 
regulen l’actuació dels poders públics en matèria de paisatge. 

3.   Les plataformes d’anivellació a l’interior de la parcel·la no es podran situar a més de 2,00 m per 
sobre o per sota la cota natural dels terrenys. 

4.  Les plataformes d’anivellació a l’interior de la parcel·la s’hauran de disposar de manera que no 
sobrepassin els talussos permesos. 

5.  Els murs d’anivellació de terres als límits de la parcel·la no podran excedir en cap cas de més 
1,50 m per sobre o per sota de  la cota natural dels terrenys veïns.  . 

6.  Els acabaments vistos dels murs d’anivellament del terreny seran de amb formigó vist,  pedra 
en sec, o  de terra enjardinada, en aquest cas caldrà plantar arbres autòctons(1 cada 5 m) 
amb restauració de sotabosc. No s’acceptaran acabaments irregulars ni amb materials 
deteriorats. Queden expressament prohibits els materials d’obra ceràmica (totxana, gero, etc) i 
els de bloc de formigó. 
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Secció II  Protecció del sòl no urbanitzable

Article  170. Protecció ambiental  

Per a totes aquelles actuacions que hagin d'executar-se dins del sòl no urbanitzable, que  
comportin un impacte ambiental negatiu o que generin situacions de risc per al medi ambient o 
d'altres perjudicis anàlegs, i sempre que ho determini la legislació sectorial vigent, serà necessari 
efectuar un estudi de l'impacte ambiental que haurà d'acompanyar-se amb el projecte 
corresponent d'acord amb el Reial decret 1302/1986 d’avaluació de l'impacte ambiental, el Decret 
114/1988 i la legislació concordant i posteriors que vagin sortint. 

Independentment de la realització dels estudis de l’impacte ambiental, totes les actuacions que 
s’hagin d’efectuar al sòl no urbanitzable hauran de complir les condicions de protecció medi 
ambiental establertes en el present POUM. 

Article  171. Línies elèctriques 

1. Totes les línies elèctriques de nova implantació d’alta i/o mitjana tensió que travessin el sòl no 
urbanitzable de Sant Julià de Vilatorta, caldrà que, en el projecte tècnic que acompanya la 
sol·licitud d’autorització per a l’establiment d’aquestes línies, justifiqui suficientment el respecte 
del medi mitjançant un estudi on es manifesti que l’alternativa escollida produeix el menor 
impacte ambiental possible, tant pel que fa al traçat com a l’execució material. I en el cas que 
l’Ajuntament no accepti cap de les alternatives proposades, podrà demanar el soterrament 
parcial o total de la línia. 

2 Les línies de BT que se situïn íntegrament en el sòl no urbanitzable de Sant Julià de Vilatorta 
seran autoritzades mitjançant el procediment establert en l’article 48 del TRLUC, sens perjudici 
del compliment de les condicions d’implantació establertes en el present article. 

3    El traçat de noves línies que afecti més d’un municipi o diverses classes de sòl, es fixarà amb 
un pla especial urbanístic amb la finalitat de minimitzar els efectes sobre el paisatge i els 
elements catalogats. L’aprovació prèvia del pla especial urbanístic, fa innecessari el 
procediment de l’article 48 del TRLUC per a l’autorització del projecte, d’acord amb l’establert 
en l’article 48.1 del TRLUC. Aquest pla especial urbanístic haurà d’ajustar-se a les condicions 
següents: 

a. Condicions del traçat. Sempre que sigui possible se seguirà el relleu del terreny. 
S’allunyarà dels edificis  inclosos en el catàleg i se seguiran preferentment les vies de 
comunicació, límits parcel·laris etc. A l’hora de traçar noves línies en sòl no urbanitzable, 
caldrà tenir en compte els efectes sobre el paisatge urbà i els elements catalogats. En cas 
de sòls urbans o urbanitzables serà obligatori el soterrament de les mateixes. 

b. Corredors. S’evitarà, sempre que es pugui, l’obertura de nous corredors. En cas de 
necessitat, es prendran les mides correctores encaminades a minimitzar l’impacte 
paisatgístic i caldrà garantir sempre la cobertura vegetal i arbòria que eviti l’erosió del 
substrat. 

c. Suports. S’aplicaran les mesures necessàries per minimitzar l’impacte sobre l’avifauna i es 
procurarà d’integrar els suports  tant per al disseny com per al seu color al medi 
paisatgístic. 

d. Vegetació: El tractament de la vegetació es farà respectant l'estrat arbustiu d'alçada no 
superior a 1,50 metres i les espècies arbòries que no suposin un perill per a la necessària 
seguretat de la línia. 

e. Instal·lació i manteniment de les línies elèctriques amb l'adopció de mesures per a la 
disminució del perill per l'avifauna. 

f. Abalisament: Incorporació a suports i línies dels medis de abalisament necessaris per 
garantir el tràfic dels medis aeris en cas d'incendi. 

4. Totes les línies de transports d’energia elèctrica que travessen l’àmbit del present POUM, si 
l’Ajuntament ho considera necessari, s’adequaran al seu entorn paisatgístic, per tal de minvar 
l'eventual impacte negatiu que les mateixes puguin produir al paisatge i en relació també a 
l’avifauna existent al territori. 
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5.  L'establiment de les infraestructures elèctriques és un ús compatible en qualsevol tipus de sòl 
no urbanitzable; tanmateix, aquesta implantació comportarà que es dugui a terme l’avaluació 
d'impacte ambiental en els casos que determini la Llei 9/2006, de 28 d'abril sobre avaluació 
dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, el Reial decret legislatiu 
1/2008, d'11 de gener pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental 
de projectes, així com el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais 
d'interès natural. Els projectes es tramitaran pel que disposa l’art.48 del TRLUC 

Article  172. Instal·lacions de radiocomunicació 

1. D’acord amb del Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions 
de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació: 
a. Les instal·lacions que hi estiguin vinculades han d’ésser projectades, instal·lades, 

utilitzades, mantingudes i controlades de manera que s’ajustin a les determinacions del 
planejament urbanístic i s’assoleixin els objectius de qualitat ambiental i de seguretat que 
fixa la legislació vigent i, específicament, el Decret 148/2001 

b. L’emplaçament de les instal·lacions de radiocomunicació resta subjecta a les 
determinacions fixades en aquest Decret 148/2001 i a les que resultin dels instruments 
d’ordenació urbanística que s’aprovin. 

2. Als efectes de l’aplicació del que disposa en els apartats anteriors s’estableix especialment el 
següent: 

a. Resten subjectes a la llicència urbanística la instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o 
altres de similars i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions de qualsevol 
tipus tal com estableix  l’article 179 del TRLUC.

b.  Per la ubicació d’instal·lacions de radiocomunicació serà  necessari al tramitació d’un pla 
especial urbanístic  per fixar la seva situació, mides correctores i només es podrà situar en 
sòls no urbanitzables o en zones destinades a serveis tècnics en sòl urbà, amb excepció 
de les instal·lacions de telefonia i comunicació que se situïn en les àrees programades 
d’instal·lacions de radiocomunicació (APIR) previstes en el Pla d’ordenació ambiental de 
les instal·lacions de telefonia mòbil i de radiocomunicació de la comarca d’Osona. 

c. Les infraestructures de radiocomunicació s’ubicaran preferentment en antenes ja existents i 
es compartiran per les diferents companyies sempre que sigui possible. 

d. La instal·lació primera per part d’una empresa adjudicatària no li donarà dret exclusiu i es 
permetrà que qualsevol altra empresa s’hi pugui instal·lar coherentment amb un projecte 
que respecti el criteri unitari. 

e. A l’hora de traçar noves línies en sòl no urbanitzable caldrà tenir en compte els efectes 
sobre el paisatge urbà i els elements catalogats. En cas de sòls urbans o urbanitzables 
serà obligatori el soterrament de les mateixes.  

f.  La instal·lació de nous postes de radiofonia, telefonia o similars serà objecte d’un Pla 
especial per fixar la seva situació i les mides correctores i només es podrà situar en sòls no 
urbanitzables o en zones destinades a serveis tècnics en sòl urbà. 

3. L’aprovació prèvia del pla especial urbanístic, fa innecessari el procediment de l’article 48 del 
TRLUC per a l’autorització del projecte, d’acord amb l’establert en l’article 48.1 del TRLUC 

Article  173. Tanques 

1. Els tancats que es puguin disposar en les partions de les finques es construiran de manera 
que no agredeixin el medi rural on s’emplacen ni barrin el pas als camins existents. 

2. Només s’admetran els tancats de les finques amb elements vegetals, matolls, estaques, 
tanques de fusta tractada amb autoclau amb tres travessers com a màxim, filats o similars. Les 
tanques o les seves parts, formades per filats o altres tipus d’elements metàl·lics, hauran de 
ser totalment diàfanes i congruents amb el caràcter rural de l’espai. 

3. En cap cas seran admesos tancats opacs de fàbrica ni els que tinguin les característiques 
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pròpies de les tanques urbanes. Amb tot això, s’admet un tancat amb paret de pedra de la 
zona al voltant de les edificacions existents, separat com a màxim 10 m d’aquestes. 

4. No s’admetran el tancament d’espais interiors de les finques quan no resultin necessàries per 
al desenvolupament dels usos agraris. 

5. L’alçada màxima de les tanques serà de 2,00 m mesurat des de la cota natural del terreny. 

6. Les tanques preveuran les obertures que siguin necessàries per garantir el pas per a la fauna 
autòctona, llevat de les tanques de petits recintes, la funcionalitat dels quals hi sigui 
incompatible. 

7. El que estableixen els punts anteriors s'entén sense perjudici de les facultats que atorga als 
propietaris l’article 388 del Codi Civil. 

Article  174. Publicitat 

1. S’estableix la prohibició absoluta d’instal·lació de cartells, anuncis, rètols i altres elements 
publicitaris en tot el sòl no urbanitzable del municipi i en qualsevol circumstància, la qual cosa 
sense perjudici de la possibilitat d’instal·lar rètols de senyalització en la xarxa de camins rurals 
d’acord amb la regulació establerta en aquest article 

2. La senyalització dels camins i les pistes forestals es farà d’acord amb la Llei 9/1995, de 27 de 
juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 

a) Els camins i les pistes objecte de limitacions o de prohibicions de pas han d’estar 
convenientment senyalitzats al començament, a l’acabament i, si s’escau, als accessos 
intermedis. 

b) La senyalització dels camins i dels mapes comarcals de camins i pistes que resultin 
dels inventaris corresponents s’han d’homologar segons uns criteris de denominació, 
representació i simbologia comuns, d’acord amb el que s’estableixi per reglament 

3. En els espais del sòl no urbanitzable situats fora de l’àmbit del PEIN, hi queda totalment 
prohibida la col·locació de cartells, anuncis i rètols, exceptuant-ne aquells que van destinats al 
retolament específic de l’esmentat indret: 

a) Senders locals, camins d’interès històric i grans rutes. 

b) Àrees protegides o amb espècies vegetals o animals protegides. 

c) Cartells educatius. 

d) Indicadors d’espais per a activitats esportives. 

e) Cartells destinats a la indicació del patrimoni definit en el catàleg de béns a protegir del 
POUM. 

f) Retolació de les masies, masos, cases de pagès, turisme rural i finques. 

Article  175. Abocament de residus 

Els aspectes relacionats amb residus es regiran per les determinacions de la Llei 6/1993, de 15 de 
juliol  

La gestió de les dejeccions ramaderes es regirà per les determinacions del Decret 220/2001, d'1 
d’agost i per l’Ordre de 22 d’octubre de 1998 del Codi de bones pràctiques agràries, i quanta 
normativa sectorial l’afecti. 

Article  176. Protecció dels elements arqueològics 

1 S’inclouen com a elements arqueològics a protegir en SNU tots els recollits en el catàleg de 
béns a protegir . Les possibles localitzacions on es trobin indicis de l’existència de possibles 
restes arqueològiques s'estudiaran detalladament per tal de determinar la idoneïtat d'incloure-
les com a elements arqueològics a protegir. Es fixen en el municipi les àrees següents: 
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‚ Mas Puigsec (segle X) 
‚ Mas Cànoves (segle IX) 
‚ Mas el Gili (documentats en els fogaters del 1553) 
‚ Mas la Sala (documentats en els fogaters del 1553) 
‚ Mas la Costa (documentats en els fogaters del 1553) 
‚ Mas el Pujol (documentats en els fogaters del 1553) 
‚ Mas la Casadevall (segle XV) 
‚ Mas la Boixeda (segle XV) 
‚ Mas la caseta del Gili (documentats en els fogaters del 1553) 
‚ Castell de Bellpuig. 
‚ Casa forta (Domus) la Cucala 
‚ Castell de Sant Llorenç 
‚ Subsòl església Sant Julià (origen alt medieval) i entorn (sagrera i necròpolis i possible) 
‚ Subsòl església de Vilalleons (origen alt medieval) i entorn (necròpolis i possible vil·la 

romana)

2. A les zones amb restes arqueològiques, no s’hi admetrà: 
‚ Moviments de terres. 
‚ Construccions d’edificacions 
‚ Activitats que puguin perjudicar els jaciments o les restes que es volen protegir. 

3. La presència de restes arqueològiques a qualsevol indret del SNU suposa: 
a) La informació immediata a l’Ajuntament i, aquest, al Departament competent de la 

Generalitat de Catalunya, essent d’aplicació immediata el que determinen els articles 
51 i 52 de la Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, en matèria de 
notificació i de suspensió d’obres respectivament 

b) L’aplicació del Decret 78/2002 de 05 de març del reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic de Catalunya. 

c) Sol·licitud a la Generalitat de l’estudi de restes i la delimitació de l’àmbit de protecció. 

d) L’aplicació de les condicions de l’apartat 2 d’aquest article, en un entorn mínim de 50 
metres fins al moment en què es precisi la delimitació de l’àmbit o es descarti el seu 
interès. 

Article  177. Protecció de la vegetació 

1. Els usos i les activitats forestals s’han de desenvolupar amb criteris de gestió sostenible dels 
terrenys forestals i de forma que sigui compatible l’aprofitament dels recursos forestals amb la 
millora constant de la massa forestal. 

2. L’Ajuntament podrà establir mesures de protecció d’espècies vegetals o de sectors territorials 
concrets, per tal de preservar i afavorir les seves poblacions, prèvia realització dels estudis 
corresponents i d'acord amb les directius del Departament de Medi Ambient. 

3. La tala d’arbres és un acte sotmès a llicència municipal, sigui quina sigui la qualificació del sòl, 
independentment dels permisos que exigeixi per part d’altres organismes o de l’Administració. 

4. Per concedir la llicència per a la tala d’arbres es tindrà en compte: 
a) Nombre d’arbres a talar 
b) Diàmetre i alçada 
c) L’edat estimada dels exemplars a talar. 
d) L’estat del bosc i el sotabosc, la densitat d’arbres en una extensió al menys el doble de 

la que es pensi talar. 
e) El pendent del terreny on es farà la tala i si existeixen o no bancals o terrasses. 
f) Una valoració de l’estat del sòl i el perill d’erosió. 

5. Es realitzaran totes les mesures per a la prevenció d’incendis a la vegetació d’acord amb el 
que disposa el Decret 64/1995 de mesures de prevenció d’incendis forestals. 

6. Els aprofitaments forestals es portaran a terme d’acord amb les disposicions legals i 
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normatives vigents en matèria forestal a Catalunya i les determinacions del present text 
normatiu. En tot cas s’hauran d’ajustar als condicionaments tècnics següents: 

a. Es prohibeixen les tales arreu, llevat dels supòsits previstos a l’article 58.2 de la Llei 6/88 
Forestal de Catalunya. 

b. Com a norma general, es prohibeix el desarrelament d’arbres i arbustos amb finalitats 
comercials. 

c. Serà obligatòria l’eliminació de residus de l’aprofitament en una franja de vint metres a 
banda i banda dels camins existents o de nova construcció, d’acord amb allò que disposa 
l’article 12 del Decret 64/1995 de mesures de prevenció d’incendis forestals. 

d. Es podrà autoritzar la neteja selectiva del sotabosc quan aquesta vagi orientada a millorar 
les condicions de regeneració de l'arbrat o pugui justificar-se com a mesura preventiva de 
lluita contra el foc, buscant en tot moment la compatibilitat amb la preservació dels valors 
ecològics i mediambientals. 

Article  178. Fauna 

1. L’Ajuntament podrà establir mesures de protecció d’espècies animals i del seus hàbitats, per 
tal de preservar i afavorir les seves poblacions, prèvia realització dels estudis corresponents i 
d'acord amb les directrius del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

2. Es prohibeix a tota l’àrea del POUM, l’agressió, deteriorament o recol·lecció de les poblacions 
faunístiques, llevat dels supòsits inclosos en programes de gestió promoguts per organismes 
públics o privats, sempre que els projectes hagin estat informats prèviament i preceptiva per 
l’Ajuntament. 

3. Es prohibeix la introducció d’espècies alienes a la fauna característica d’aquest àmbit 
geogràfic. S’exceptuen les incloses en programes de gestió biològica promoguts per 
organismes públics o privats, sempre que els projectes hagin estat informats prèviament i 
preceptiva per l’Ajuntament. 

Article  179. Fonts 

1. No es permet cap acció a l’entorn de les fonts que impliqui la seva desaparició o variació 
del lloc tradicional d’aflorament. A l’entorn d’aquests punts s’estableix una protecció de 
cinquanta metres (50 m) de radi, dins el sòl no urbanitzable, en el qual no es permetrà cap 
tipus d’edificació, desmunt o moviment de terres que representi variacions morfològiques o 
paisatgístiques i que alteri les actuals condicions de la naturalesa. 

2. La vegetació de les fonts s’haurà de respectar i es permetrà potenciar el seu valor 
paisatgístic. En tot cas, es podran fer petites obres d’adequació i ornat, així com 
plantacions d’espècies autòctones 

Article   180. Explotacions mineres 

1. L’activitat serà sempre de caire provisional i ve regulada en l’Annex II de les presents normes 
urbanístiques. 

2. Les autoritzacions d’explotació vigent són: 
Vigents -  -RA 2695  LA CARRERA, Excavacions Sant Julià, SA. 
Tràmit - RA 10164, VIC, Petratherm España, SL. 

3. No s’admetran explotacions en els paratges d’especial protecció.  

4. La superfície màxima de l’explotació  en cada moment no ultrapassarà la superfície de 
1.000 m2  inclosa  la superfície denudada.  

5. El període de vigència de la llicència en el cas de pedreres no podrà superar els 25 anys i el 
termini d’explotació de cada superfície es fixa amb un màxim 5 anys. 

6. No es podrà iniciar una nova superfície d’explotació fins haver restaurada l’anterior. 

7. La cota del terreny un cop restaurat no podrà variar en més o menys 2 m de la cota original 
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abans de l’explotació, aquesta condició bé donada amb la finalitat de mantenir el paisatge rural 
actual i alterar al mínim aquest. 

8. Atès l’especial valor paisatgística de la zona rural, la separació mínima a nuclis urbans es fixa 
en 2.000 m i la separació a masies i cases rurals de 1.000 m. 

9. Els terrenys restaurats  tindran que permetre continuar l’ús que tenien abans de l’explotació 
minera i per tant caldrà garantir tant la seva permeabilitat com la seva bondat agrícola. 

Secció III  Instal·lacions agropecuàries

Article  181. Definicions

1. Instal·lacions agropecuàries: són les edificacions vinculades a les explotacions agropecuàries. 

2. Ramaderia extensiva: és aquella que no precisa d’instal·lacions d’estabulació permanent, 
referida a la pastura i a la circulació de bestiar. 

3. Ramaderia intensiva: és la que requereix un règim d’estabulació permanent, amb instal·lacions 
fixes. Als efectes de la present normativa es distingeix l’explotació familiar de l’explotació 
industrial. 

4. Explotació de caràcter familiar: als efectes del present POUM, és aquella que està dins els 
límits màxims d’unitats ramaderes fixades a la present normativa. 

5. Explotació de caràcter industrial: és aquella que no s’ajusta a les condicions i limitacions 
definides en aquesta normativa per a l’explotació de caràcter familiar, bé perquè supera el 
nombre de les unitats ramaderes acceptades o perquè no s’ajusta a les altres limitacions 
establertes. 

6. Totes les activitats ramaderes hauran de complir les regulacions oficials dictades per 
l’administració corresponent, en especial el Real Decret 791/1.979 del 20 de febrer de 1.979 i 
l’Ordre d’octubre de 1.980 de Normes Complementàries., el Decret 61/1994 de 22 de febrer 
sobre regulació de les explotacions ramaderes, l’Ordre 7 d’abril de 1994 per la qual es fixen les 
normes d’ordenació de les explotacions porcines, avícoles, cunícoles i bovines, Reial decret 
324/2.000 de 3 de març “Normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines”. 

Article  182. Activitats agropecuàries admeses i prohibides 

1.  S’admet la ramaderia extensiva que no precisi instal·lacions d’estabulació permanent, 
admetent-se, per tant, en tot l’àmbit del sòl no urbanitzable del municipi, la pastura i la 
circulació de bestiar que se subjectarà a allò que disposi la legislació vigent. 

2.  S’admet la ramaderia intensiva, tenint en compte la capacitat de la finca pel que fa l’eliminació 
de les dejeccions ramaderes produïdes des de la mateixa explotació i amb les limitacions  
específiques que figuren en la legislació sectorial. 

Article  183. Regulació de les activitats ramaderes 

Normes de caràcter general: 

1. A l’àmbit del municipi, únicament s’hi podran admetre les instal·lacions agropecuàries que se 
situïn en el sòl no urbanitzable, als espais qualificats com (ZAR) zona d’interès  agro-ramader. 

2. En qualsevol cas, a més del que disposen les presents normes serà d’aplicació la legislació 
específica. 
I. Explotació familiar: Es considerarà aquella explotació d’estructura familiar amb producció 

agrícola i ramadera. A la vegada, aquestes explotacions se subdivideixen en 2 grups: 
Explotació de la plana: Masies de terra de cultiu de diferents cicles i ramaderia, princi-

palment vaques de llet (estable tancada), porcs (engreix i cicle tancat), conills, 
gallines.  
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I.2 Explotació de muntanya: Masies amb escassa ramaderia, terres de cultiu, prats i 
principalment vaques de carn, porcs, ovelles, xais i conills. 

I.3 Explotació industrial: Són aquelles explotacions que es dediquen a la cria i/o a 
l’engreix dels animals en general. 

I.4 Explotació forestal: És l’activitat relacionada amb la producció de fusta a través de les 
desforestacions i la tallada de boscos. Haurà de complir les disposicions fixades en la 
reglamentació estatal bàsica i en la normativa catalana. Els camins d’explotació es 
realitzaran amb el màxim de cura per respectar les condicions ambientals restant 
prohibit l’ús de la dinamita i mantenint-los tancats el temps d’inutilització. 

Article  184. Noves explotacions ramaderes 

Pel que fa a les noves explotacions ramaderes que es proposi situar en el municipi de Sant Julià 
de Vilatorta, únicament seran admeses aquelles que estiguin incloses en la categoria d’activitats 
sotmeses al permís municipal, segons disposa la LIIAA. 

Article  185. Explotacions ramaderes existents: 

a. Les explotacions ramaderes existents, degudament autoritzades, que no compleixin les 
condicions de la present normativa, no es consideraran fora d’ordenació. 

b.  Per a la legalització de les explotacions ramaderes existents es requerirà, sens perjudici de 
les condicions fixades a la legislació específica i a la legislació medi ambiental, el 
compliment de  les condicions estètiques de les construccions a realitzar o adequar. 
També requerirà que l’activitat i les edificacions s’ajustin als paràmetres establerts per 
aquesta normativa. 

c.  Les explotacions ramaderes existents, degudament legalitzades, podran ampliar la seva 
activitat amb un major nombre de caps de bestiar, fins a un màxim del 100% de la seva 
capacitat actual, sempre que s’ajustin a les disposicions de la present normativa i que, en 
cap cas, no superin una capacitat final equivalent a les 250URP, dins la categoria que la 
LIIAA, de la intervenció integral de l’administració ambiental defineix com a “activitats 
sotmeses al règim de llicència i control ambiental”. 

Article  186. Condicions a aplicar a les edificacions agrícoles i ramaderes 

1  Alçada i longitud màxima:   
a. 5,00 m (Planta baixa) per les construccions, aquesta es  mesurarà sobre la cota natural 

del terreny fins al començament de la coberta 

b. 8,00 m pels elements tècnics 

c. La longitud màxima de les edificacions es fixa en 50,00 m 

d. En cas d’existir més d’una construcció, aquestes estaran separades entre si un mínim de 
5 m. 

e. El pendent de la coberta no podrà sobrepassar mai el 30%  

f. No es permetran moviments de terra que alterin en ‒ 1,50 m la rasant del terreny. En 
casos en què no ho permeti el terreny, es realitzarà un estudi ambiental amb la finalitat de 
minimitzar l’impacte ambiental. 

2 Separacions: 
Per a les noves instal·lacions que siguin tramitades un cop s’hagi aprovat el POUM o les 
ampliacions de les instal·lacions existents, sempre que comportin un augment dels caps de bestiar, 
a part de les condicions generals de les edificacions en sòl no urbanitzable, regiran les 
prescripcions següents: 
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a) Explotacions porcines (Reial Decret 324/2000) 

Grup I 
Grups II i III i 

Nuclis  urbans i 
Instal·lacions * 

Grup Especial 
I altres activit. 
Relacionades 

amb el sector ** 

Vies públiques 
(ferrocarrils, 

autopistes,autovies, 
ctres. 

nacionals) 

Altres vies 
públiques 

Grup I    500 m 1 km 2 km 100 m 25 m 

Grup II 1 km 1 km 2 km 100 m 25 m 

Grup III 1 km 1 km 2 km 100 m 25 m 

Grup especial 2 km 1 km 2 km 100 m 25 m 

*  Instal·lacions: àrees d’enterrament de cadàvers animals, instal·lacions de tractament de 
fems i brossa municipal. 

**  Activitats relacionades amb el sector: els escorxadors, industries càrniques, mercats i 
instal·lacions de tractament de cadàvers. 

b) Explotacions cunícoles (Reial decret 1547/2004 de 25 de juny) 

Una distància mínima de 500 m entre explotacions instal·lades amb posterioritat a l’entrada en 
vigor del RD, així com entre aquestes i altres establiments o instal·lacions que puguin constituir 
font de contagi, com les explotacions existents abans de l’entrada en vigor del RD, plantes de 
transformació de subproductes d’origen animal, abocadors i explotacions on es mantingui 
animals epidemiològicament relacionats amb la família Leporiade. 

Aquestes condicions d’ubicació també s’apliquen a les ampliacions de les explotacions 
cunícoles amb caràcter general, en el cas que aquestes ampliacions impliquin una reducció de 
la distància lineal mínima entre l’explotació cunícola i qualsevol dels llocs contemplats  
anteriorment. 

c) Explotacions d’aviram i boví 
Es fixa una distància a altres activitats relacionades amb el mateix sector (escorxador, 
indústria o explotació) de 1.000 m en el cas del sector avícola i de 500 m en cas del sector 
boví.

3 Sostre : 
a. A les granges preexistents el sostre permès serà l’ actualment existent admetent 

tan sols la seva ampliació amb l’objecte d’adaptar-se a la normativa sectorial d’aplicació 
pel que fa al benestar animal, segon el cas. 

b. En cas de noves explotacions, aquestes s’atendran als límits màxims establerts 
en l’article 68.8 del RLU: 

- Ocupació màxima de 500 m2

- Sostre màxim 1.000 m2

- Alçada màxima 10 m 

c. Només es podran construir noves explotacions en finques que la propietat acrediti 
que disposa d’una parcel·la igual o superior a  la unitat mínima de conreu. El màxim 
edificable per finca serà de 1.000 m2 de sostre  

d. En els casos d’esgotament de l’edificabilitat, es farà constar en la llicència i caldrà 
inscriure en el Registre de la propietat tant  la indivisibilitat de la finca com l’esgotament de 
l’edificabilitat. 

e. En cas que un propietari d’una finca en sòl no urbanitzable, que tingui esgotada 
l’edificabilitat, però no s’hagi inscrit aquesta circumstancia ni tampoc la indivisibilitat de la 
finca al Registre de la Propietat i segregui de la finca matriu altres finques que tinguin una 
superfície  igual o superior a la mínima de conreu, aquestes últimes no tindran dret a cap 
tipus de sostre destinat a ús per a construccions agrícoles o ramaderes. 
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f. Els paràmetres edificatoris o de volum de les activitats agropecuàries establerts 
pel POUM tenen caràcter de límit màxim al qual s’ha d’ajustar necessàriament qualsevol 
projecte, i no poden ser superats ni amb el procediment de l’article 48 del TRLUC 

4.  Condicions de l’emplaçament : 
Es mantindrà lliure de construccions una faixa perimetral que serà objecte d’algun dels tractaments 
següents: 

a. Plantació d’una doble filera d’arbres separats per distàncies inferiors a 8 metres. 
S’acceptaran, també, altres formes de disposició de l’arbrat sempre que impliquin la 
plantació d’un nombre equivalent d’exemplars i resultin paisatgísticament més adequades. 

b. Construcció d’una tanca perimetral tal com especifica l’art. 173 d’aquest POUM. Per 
corregir l’impacte paisatgístic de les construccions agro-pecuàries caldrà recórrer a la 
plantació d’arbrat prevista  en l’apartat anterior 

c. Aquesta condició podrà dispensar-se quan la naturalesa de l’entorn justifiqui l’adopció 
d’altres alternatives amb idèntica finalitat o quan les característiques concretes del projecte 
arquitectònic ho facin innecessari.  

5.  Disposicions específiques sobre magatzems : 
La construcció de magatzems agrícoles en sòl no urbanitzable, han de complir les següents 
condicions: 

a. Només es permet per a magatzem de productes agrícoles, d’eines del camp i de 
maquinària quan estiguin vinculades a una explotació agrícola o ramadera. 

b. No es permet la seva ubicació a més de 50 m de les cases o masies existents i a les quals 
donaran servei i a menys de 100 m des de l’eix de carreteres i a 15 m de camins existents. 

c. L’ocupació màxima dels magatzems agrícoles en qualsevol finca no podrà ser mai 
superior al 2%. 

d. El màxim sostre edificable serà de 800 m2.

e. Les construccions seran de planta baixa amb una alçada màxima de 5 m, excepte les 
instal·lacions annexes, per les quals sigui tècnicament necessària una major alçada .  

f. En planta cap dimensió serà superior a 30 m. 

g. En els llocs on sigui freqüent l’arbrat, es projectarà i plantarà al llarg de les edificacions 
fileres d’arbres, d’una espècie autòctona, en una proporció mínima d’un arbre cada 5 m de 
longitud, a l’objecte de matisar l’impacte visual de la construcció. 

6  Hivernacles : 
a. L’ocupació dels hivernacles no superarà el 20% de la superfície de conreu de la finca. 

b. Les instal·lacions d’hivernacles hauran de tenir previst el drenatge de l’aigua de pluja. 

c. L’alçada màxima permesa serà de 5 m. 

d. Les separacions a l’eix de carreteres serà la que determini la normativa sectorial 
corresponent i als límits de la finca serà de 5 m. 

7  Condicions estètiques a aplicar a les edificacions agrícoles : 
a. Tots els edificis, magatzems i coberts tindran els acabats exteriors d’acord amb les 

normes constructives tradicionals i per tant no es podran deixar les façanes amb 
estructura vista. 

b. Cobertes: a part de la teula ceràmica característica de la zona, podran utilitzar-ne altres 
materials (fibrociment de color verd, planxa metàl·lica de color verd). 

c. Teula de formigó quan els condicionaments estructurals ho facin necessari, sempre que 
presentin tonalitats cromàtiques semblants a la de la teula ceràmica. 

d. Materials: no es permetrà l’obra vista de materials ceràmics o de blocs de formigó per 
arrebossar, ni l’ús de fibrociment, plàstics o d’altres materials semblants. 
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e. Colors: s’utilitzaran colors que reprodueixin els existents en el terreny 

8 Condicions genèriques a  aplicar a les edificacions agrícoles i ramaderes : 
Les edificacions agrícoles ramaderes, respecte de les quals no s’hagi establert cap grau de 
protecció, no poden tenir cap altre destinació que l’ús agrícola per al qual va ser autoritzats, i 
que la finalització d’aquesta activitat ha de comportar, perceptivament l’enderroc de l’edifici. 

Article  187. Condicions higièniques i  sanitàries de caràcter general 

Tots els projectes per a la implantació de noves instal·lacions, per a l’ampliació de les existents, per 
a la seva legalització, hauran d’especificar els aspectes següents: 

a.  Volum previst de residus produïts. 
b.  Descripció i justificació dels sistemes de depuració i d’eliminació de residus. 

c. Contracte de recollida de cadàvers amb un gestor autoritzat (reglament 1774/2002 del 
Parlament europeu i del Consell de 3 d’octubre de 2003) 

d.  Existència de subministrament d’aigua suficient en funció de la quantitat de bestiar. 

e. Mesures adoptades per garantir la no contaminació dels recursos hídrics del subsòl. 

f.  No s’autoritzarà cap granja si no ofereix les garanties suficients per al tractament 
d’eliminació dels residus que produeixi, i que no compleixi els condicionants de la 
normativa sectorial que l’afecti 

Article  188. Limitacions en relació a la gestió de les dejeccions ramaderes 

La condició bàsica és que el titular de l'explotació ramadera asseguri una correcta gestió dels 
purins produïts, ja sigui disposant a la mateixa explotació i finca, o a les noves finques veïnes 
legalment adscrites a l’explotació, en el cas de les noves explotacions, de terra de conreu suficient 
per a la correcta utilització dels purins produïts o a través de la utilització d’aquests purins com a 
font d’energia alternativa. 

L’aplicació dels esmentats purins es farà d'acord amb les normativa vigent, amb el codi de bones 
pràctiques i amb l'ordenança comarcal. 
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Secció IV  Habitatge familiar

Article  189. Construccions destinades a habitatge familiar 

a)  S’ajustarà al que determina l’art 47.6.b del TRLUC 8.

b) El tipus d’ordenació de les noves edificacions serà sempre aïllada 

b)  Fer ús d’aquesta potencialitat d’edificació obliga a la propietat a mantenir els camins rurals 
existents dintre de la unitat rústica o que limiti perimetralment. 

c)   Totes les obres es realitzaran amb els materials i formes tradicionalment utilitzades en aquest 
medi i s’hauran d’integrar en el paisatge. Es prohibeixen les cobertes de fibrociment gris. 
Només es podran utilitzar si són de  teula ceràmica o d’imitació.  

d)   La nova construcció se situarà de manera que se separi un mínim de 10 m a camins i llindes 
de la finca i no podrà superar en conjunt una superfície construïda màxima de 250 m2 destinat 
a habitatge i 100 m2 destinats a edificacions auxiliars. 

e)   L’alçada màxima es fixa en 7,50 m comptats des del nivell del terreny en cada un dels punts 
de la línia de façana  i desenvolupada en planta baixa, planta primera i planta golfes. La 
coberta serà contínua amb dues vessants amb carener centrat i no superarà en cap punt el 
30% de pendent.  

f) Les edificacions de nova planta realitzades en  planta baixa, no sobrepassaran una alçada 
màxima de 5 metres. 

g)  La composició dels edificis respectarà la tipologia tradicional amb domini del ple sobre el buit i 
de verticalitat de les obertures. 

h)  La nova construcció d’una edificació estarà condicionada a la  inscripció de la indivisibilitat de 
la finca en el Registre de la Propietat. 

i)  El procediment que caldrà fer serà l’establert a l’article 48 del TRLUC. 

                                           
8

Art 47.6  TRLUC
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Capítol II  CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

Secció I .Normativa

Article  190. Àmbit territorial i objectiu  

L’objectiu d’aquest catàleg és la identificació i regulació urbanística de les masies i cases rurals 
susceptibles de reconstrucció o rehabilitació, emplaçades en el sòl no urbanitzable del municipi de 
Sant Julià de Vilatorta, que cal preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, 
mediambientals, paisatgístiques o socials, de conformitat amb allò que disposa la legislació 
urbanística vigent. 

Article  191. Marc legal 

1. Aquest catàleg s’ha redactat d’acord amb la legislació urbanística i sectorial vigent i d’acord 
amb les restants disposicions aplicables. 

2. L’article 47.3 de la Llei d’Urbanisme estableix que és permès en sòl no urbanitzable reconstruir i 
rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons 
arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials. Aquestes masies i 
cases rurals han estat identificades en el present catàleg, que s’ajusta a les determinacions que 
estableix el POUM per al sòl no urbanitzable.  

3. La referència a la legislació urbanística vigent, feta en aquest article i en els successius, s’entén 
que remet a l’ordenament urbanístic vigent a Catalunya i a la de l’Estat en allò que no sigui 
contradictori, modifiqui o vulneri les competències de la Comunitat Autònoma de Catalunya en 
matèria d’ordenació del territori, urbanisme, paisatge, habitatge i medi ambient. 

Article  192. Contingut i interpretació

     Aquest catàleg està integrat pels documents següents: 
‚ Introducció 
‚ Conceptes bàsics 
‚ Memòria 
‚ Regles generals 
‚ Normativa urbanística 
‚ Fitxes individualitzades  
‚ Fitxes d’inventari 
‚ Plànol de localització de les edificacions catalogades i les àrees d’expectativa 

arqueològica. 
‚ Plànol de localització dels béns inventariats. 

Article  193. Regulació del sòl no urbanitzable lligat a les edificacions catalogades 

Els terrenys classificats com a sòl no urbanitzable, lligats a les masies i cases rurals catalogades, 
estaran subjectes a les limitacions que estableix l’article 47 de la Llei d’urbanisme i altres 
disposicions que es puguin dictar, a les determinacions del PEIN Guilleries-Savassona, del Pla 
especial de protecció i millora de l’entorn natural de Les Guilleries-Savassona i del Pla territorial de 
els Comarques Centrals, al què disposa el Reglament de la Llei d’urbanisme, i als criteris, 
continguts i determinacions del POUM. 

Article  194. Usos admissibles 

La rehabilitació o reconstrucció d’aquestes masies i cases rurals es permet amb vista a destinar-
les a habitatge familiar, a un establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament, a 
un establiment de turisme rural, o a activitats d’educació en el lleure. 
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S’admeten els usos propis de la qualificació de sòl no urbanitzable on es trobin inserides, d’acord 
amb l’articulat de la normativa urbanística del POUM. 

Article  195. Condicions particulars de les masies i cases catalogades 

En document annex a la present normativa i amb el títol “CASES RURALS I MASIES 
CATALOGADES AL MUNICIPI DE SANT JULIÀ DE VILATORTA”, es concreta, de forma 
particularitzada per a cada una de les cases i masies catalogades, les següents característiques i 
condicions: 

1. Dades Generals  

‚ Situació i identificació 

‚ Referència cadastral 

‚ Coordenades UTM 

‚ Descripció urbanística 

‚ Context 

‚ Dades històriques 

‚ Plànol d’emplaçament 

‚ Fotografies 

‚ Evolució dels usos 

‚ Estat general de conservació 

‚ Règim de protecció actual  

‚ Protecció proposada 

2. Dades de la edificació  

‚ Estat de conservació de l’edificació 

‚ Estat de conservació de l’entorn 

‚ Justificació de les raons que aconsellen la recuperació i preservació de la masia. 

‚ Proposta d’intervenció 

‚ Condicions d’ordenació i tipus d’actuació constructiva permesa 

‚ Condicions dels accessos i serveis 

Article  196.  Altres normes del POUM, que afecten a les masies i cases rurals 
catalogades 

Per a totes les situacions que afecten a les intervencions sobre edificacions i elements construïts, 
no regulades específicament en el present catàleg, són d’aplicació les normes que amb caràcter 
general i específicament en temes de protecció del paisatge dicta el POUM. En conseqüència 
totes les actuacions sobre masies i cases rurals catalogades hauran d’ajustar-se, a més de les 
condicions particulars que regula el present Catàleg, al que determinen els articles de les normes 
urbanístiques del POUM. 
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Secció II.- Condicions generals a aplicar  a les masies i habitatges rurals

Article 197. Condicions generals  

1 AMPLIACIÓ 

a) La possibilitat d’ampliació de l’edificació tan sols serà permès en les fitxes de les masies o 
cases rurals que així ho especifiquin expressament. 

b) L’ampliació de les masies que constitueixen el patrimoni arquitectònic rural ha de respectar 
al màxim la composició volumètrica i estètica inicial, tal com s’especifica en les fitxes del 
catàleg de masies. 

c) L’ampliació d’una edificació estarà condicionada a la inscripció de la indivisibilitat de la 
finca en el Registre de la Propietat 

2 REHABILITACIÓ - REFORMA 

a) Comprèn aquelles obres que es realitzen en un habitatge a fi de garantir la seva 
habitabilitat. 

b) Les obres de rehabilitació conservaran el caràcter original de l’edificació, justificant 
aquelles  actuacions que modifiquin el seu aspecte en base a condicionaments normatius, 
tècnics o de coherència i sempre d’acord amb les determinacions de  les fitxes del catàleg.  

c) En les façanes, serà obligatori la conservació dels revestiments històrics exteriors, amb la 
realització de l’estudi cromàtic i estratigràfic concret per a cada cas. 

3  SUBSTITUCIÓ 

a) Les obres de substitució de la masia original només seran admissibles en casos 
excepcionals i sempre i quan es justifiqui per raó d’afectació d’un sistema general o 
situació de risc sobrevingut, i que en qualsevol cas, la reconstrucció ha de reproduir 
fidelment la volumetria original i no pot suposar un impacte paisatgístic més gran. 

b) Atesa l’excepcionalitat, caldrà el tràmit d’un pla especial urbanístic aportant a més un 
estudi paisatgístic. 

4 USOS  

Els usos admesos en les masies situades en sòl no urbanitzable vénen definits en cada fitxa 
del catàleg i fan referència a: 

EDIFICACIÓ PRINCIPAL :

Ús residencial  : 
Correspon a l’habitatge familiar (masia tradicional o habitatge rural). L’habitatge bifamiliar 
s’admet en aquells casos en què la unitat familiar esta formada actualment per més d’una 
família i, a l’admetre l’habitatge bifamiliar garanteix la continuïtat de l’explotació agrícola, 
forestal i ramadera, condicionada al manteniment de les característiques originals de l’edifici.  

Ús assistencial, terapèutic : 
Correspon al tractament i a l’allotjament de malalt. S’admetrà, com una actuació d’interès 
públic en sòl no urbanitzable, d’acord amb el que preveu l’article 47 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, sempre que l’esmentat ús sigui aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
en la tramitació prevista a l’article 48 de DL 1/2005. 

Ús d’hostaleria rural: 
S’admetrà, amb les condicions que disposa l’article 47.3 i de l’article 51 del Reglament de la 
Llei d’Urbanisme,  sempre que l’esmentat ús sigui aprovat per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme en la tramitació prevista a l’article 49 del DL 1/2005. D’acord amb el que 
estableix l’article 47 del TRLUC, les masies i cases rural han d’haver estat incloses pel 
planejament urbanístic en el catàleg a que es refereix l’article 50.2. amb vista a destinar-les a 
habitatge familiar, a un establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament o 
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a un establiment de  turisme rural. 

Ús sociocultural :  
Correspon a activitats de tipus social o cultural. 

Ús hoteler :  
S’admetrà només en aquelles edificacions que tinguin una superfície construïda 
aproximadament de 1.000 m² i amb caràcter general no s’admetrà cap ampliació, tret que 
estigui convenientment justificada. 

Per regular-ne la ordenació caldrà la redacció d’un Pla especial. 

EDIFICACIÓ ANNEXA 

Només s’admet l’ús auxiliar i amb caràcter general, les edificacions annexes i les ampliacions 
de les edificacions incloses en el catàleg estaran subordinades a la rehabilitació de l’edifici 
principal que justifica la seva catalogació i seran destinades al seu servei.  

5 DIVISIÓ HORITZONTAL 

 S’admet la divisió horitzontal només en aquelles masies i cases rurals del catàleg que així 
ho admetin expressament en la seva fitxa corresponent. 

Article 198.  Tractament paisatgístic de les construccions  

1  Les intervencions a les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable hauran d’assegurar el 
respecte de les condicions naturals i paisatgístiques de l'entorn en què s’emplacen. 

2  No es permetran ampliacions  que suposin un fort impacte visual o agressió paisatgística. 

3 En les façanes, serà obligatori la conservació dels revestiments històrics exteriors, amb la 
realització de l’estudi cromàtic i estratigràfic concret per a cada cas 

4  Es disposaran els materials de les façanes i dels forats de les portes i finestres, de manera que 
la seva lectura visual coincideixi amb la de l'edifici en el seu conjunt i amb la majoria del seu 
entorn. 

5  No es podran deixar les façanes amb estructura vista, sempre es col·locarà revestiment 
d’acabat (arrebossat de morter de calç, aplacat de pedra etc)

6 Es conservarà l’arbrat original de l’entorn de la casa, en cas de fer una plantació nova, se 
seguiran els tipus d’arbres propis de les masies (xifrer, til·ler, lledoner, llorer, etc) 

7 Es procurarà sempre eliminar els serveis aeris i es procurarà el seu soterrament. 

8 Es conservaran les tanques originals de pedra seca o amorterada, en cas de voler fer un tancat  
aquest es regirà d’acord amb el que s’estableix a l’art.173 de la normativa urbanística 

9 La col·locació de rètols es regirà pel que defineix a l’art.174 de la normativa urbanística 

Article 199.  Intervencions en les  construccions  

1. La reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han de respectar el volum 
edificat preexistent i la composició volumètrica original prèviament determinats. Es considera 
preferent la rehabilitació de les edificacions tradicionals sobre la reconstrucció. 

2. Les intervencions es regularan pels següents paràmetres: 
‚ Volumètrica.

Es mantindrà la volumètrica original així com les construccions auxiliars tradicionals, com 
ara graners, pallisses, corrals, tanques.  

‚ Cobertes.

Es conservarà el tipus de coberta original, els ràfecs amb imbricacions de teula i rajola. 
En el cas que s’hagin de substituir s’ajustarà a les característiques i materials originals. 

Es prohibeixen les cobertes de fibrociment gris. Només es podran utilitzar en els cossos 
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auxiliars si són teula,  planxa imitant el color de teula . Les cobertes amb aquest material 
no s’admeten en cossos de l’edifici principal 

‚ Façanes.

S’han de mantenir tots els elements constructius i ornamentals: portals adovellats, 
brancalls i llindes de pedra, fusta o totxo massís, escrits, dates, rellotges de sol, etc. S’ha 
de mantenir la textura i cromatisme (tonalitats) originals i per tant, serà obligatori la 
conservació dels revestiments històrics exteriors, amb la realització de l’estudi cromàtic i 
estratigràfic concret per a cada cas.  

S’han de protegir tots els murs de maçoneria amb arrebossat, estucat o similar, excepte 
aquells casos en què, prèvia autorització dels Serveis Tècnics, es permeti el repicat de 
l’arrebossat de les façanes per tal de deixar vista l’obra de pedra, sempre i quan el 
paredat mantingui una uniformitat en tot el parament i les peces tinguin una dimensió 
acceptable. En aquest cas es rejuntarà amb morter de calç del mateix color que les 
pedres. La junta no s’enfondirà i el morter cobrirà de manera parcial les peces de pedra.  

Es permeten fer noves obertures sempre que es mantinguin proporcions, dimensions i 
composició semblants a les preexistents i atenent a les determinacions en particular que 
fixi cada fitxa del catàleg  

‚ Estructura.

Sempre que els requeriments funcionals i la conservació ho permetin s’ha de mantenir la 
tipologia estructural parets de càrrega, voltes, arcs, encavallades, etc.  

En les obres de reforma de les edificacions, es procurarà utilitzar materials tradicionals 
semblants als de les edificacions existents, per garantir una integració de continuïtat amb 
els edificis existents 

‚ Serveis:

La millora de l’accessibilitat,  instal·lació de sanejament autònom amb sistema de 
depuració, implantació d’energies alternatives i renovables, comportarà el respecte de 
l’aparença de l’estat original del conjunt arquitectònic 

Article  200. Construccions i les instal·lacions que constin en el ISR 

El règim aplicable als habitatges que constin al ISR serà el que estableix la disposició transitòria 6 
del Reglament de la Llei d’urbanisme 
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Capítol III  REGULACIÓ DE LES ZONES I ÀREES

Secció I Sòl urbanitzable no protegit

Article  201. SÒL NO URBANITZABLE NO PROTEGIT                                             

Objectiu
Reordenar el sector de la riera situat al costat de les Roques de l’Albareda  
Situació 

Regulació
Mentre no es modifiqui el planejament, seran d’aplicació les determinacions de la zona definides 
en l’art. 180 ZAG “zona d’interès agrícola” amb totes les seves restriccions. Només es podrà 
canviar la classificació si en el futur és planteja una revisió del Planejament general. 

L’àmbit del SNUNP es de 206.897 m2 
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Secció II Sòl no  urbanitzable protegit

Article  202. Regulació del  sòl no urbanitzable 

1. El sòl no urbanitzable no afectat per l’àmbit del PEIN ni per l’àmbit del PEPMEN es regularà 
per quatre zones de protecció : 

(ZAF)    Zona d’interès  Agraforestal. 
(ZAG)  Zona d’interès  Agrícola. 
(ZAR) Zona d’interès  Agro-ramader. 
(ZPR)    Zona de protecció de ribera 

2. El domini públic situat a l’àmbit del sòl no urbanitzable no afectat per l’àmbit del PEIN ni per 
l’àmbit del PEPMEN,  restarà protegit per tres àrees: 

(APH) Àrea de protecció del domini públic de la xarxa hidràulica. 
(APV) Àrea de protecció del domini públic de la xarxa viària de comunicacions. 
(APS) Àrea de Protecció del domini públic de la xarxa d’infraestructures de serveis 

tècnics. 

3. La resta del sòl no urbanitzable se situa en àrees d’interès especial que són: 

(PEIN)   Àrea delimitada pel PEIN  Guilleries-Savassona 
(PEPMEN) Àrea delimitada pel Pla especial de millora i protecció de l’entorn natural 

Guilleries-Savassona. 

4. En virtut del que disposa l’article 5.4 de la Llei 12/1985 i de la Disposició transitòria 1a del Pla 
especial de protecció i millora de l’entorn natural Guilleries Savassona : un cop un espai ha 
estat declarat protegit, els ajuntaments afectats han d’adequar llur planejament urbanístic en 
un termini de dos anys a les directrius del pla especial de l’espai protegit. 

Article  203. Regulació d’usos 

1. En el sòl no urbanitzable són permesos els usos descrits de cada zona. Amb caràcter general 
en la zona (ZAR), només s’admeten les URP reconegudes per l’OGAU en el moment 
d’aprovar-se el POUM. 

2. L’establiment de qualsevol de les activitats autoritzables comportarà l’adopció de mesures 
correctores per evitar la degradació de la natura i per aconseguir una total adequació al medi 
on s’instal·lin; per tant, s’haurà d’estudiar acuradament la presa d’aigües potables, el desguàs i 
la depuració de les residuals, els accessos i els arbrats. El seu titular es comprometrà a 
conservar l’establiment i el seu entorn perquè reuneixi unes perfectes condicions de seguretat, 
salubritat i ornamentació pública. 
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ZONES EN SÒL NO URBANITZABLE

Article  204.  ZAF   Zona d’interès  Agroforestal 

Definició 

Comprèn aquells sòls que incorporen sòls forestals i de conreu que, 
per la seva destinació i funció d’espais oberts, s’han de preservar del 
procés urbanitzador amb la finalitat d’assegurar el desenvolupament i 
millora de les explotacions agràries existents, conservant regenerant i 
millorant les masses forestals i preservant la biodiversitat que ofereix 
un paisatge en mosaic, constituint un agro-sistema pel que fa als usos 
admesos que li són d’aplicació 

PARÀMETRES REGULADORS 

Ordenació 
Usos 

1. Es prohibeix l’establiment de granges de nova creació, així com 
qualsevol altra edificació de nova planta.  

2. Es permet l’ús Forestal (Veure annex I Regulació dels usos i 
activitats forestals). 

3. No s’autoritza cap gènere d’instal·lació industrial, ni l’extracció 
d’àrids.

4. No s’autoritzarà el trànsit de vehicles en aquesta zona excepte 
pels camins ja existents. 

5. A les masies existents, a part de l’ús d’habitatge, es permet l’ús  
turístic rural, segons es el Decret 313/2006, de 25 de juliol, que 
regula els establiments de turisme rural. 

6. Es permet ampliar les edificacions existents segons les 
determinacions del catàleg en el cas de masies  i sempre dins 
dels espais delimitats en els plànols com a àmbit agro-ramader. 

7. No s’admet l’ampliació de les edificacions no incloses en el 
catàleg de masies i cases rurals, ni incloses en un àmbit agro-
ramader. 
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Article  205.  ZAG   Zona d’interès  Agrícola 
  

Definició Comprèn tot aquells sòls que, per la seva destinació i funció d’espais 
de conreu, s’han de preservar del procés urbanitzador amb la finalitat 
d’assegurar el desenvolupament i millora de les explotacions agràries 
existents tot preservant la funció ambiental de l’espai. 

Són objectiu principal, el desenvolupament de les activitats agràries, el 
manteniment d’espais oberts (sense coberta forestal), a fi de garantir la 
presència d’hàbitats que incrementen la biodiversitat de l’espai i el 
manteniment de zones que, en relació a la preservació i extinció 
d’incendis forestals, generen una certa discontinuïtat en la massa 
forestal. 

PARÀMETRES REGULADORS 

Ordenació 
Usos

1.  Únicament s’admeten els usos agrícoles i ramaders que no 
comportin edificació. Els terrenys inclosos en la delimitació 
d’aquest espai, únicament podran dedicar-se a l’aprofitament 
agrícola, sense possibilitat de transformació del seu destí o 
naturalesa especial. 

       Es podran realitzar activitats de conreu en totes les seves 
varietats, però no podrà edificar-s’hi o construir-hi cap nou 
element fix, temporal o perpetu que es contradigui amb 
l’aprofitament del sòl pels usos productius de sembra.  

2.  Els camins, les rieres, els marges i tots els elements naturals, 
arbres i vegetació, que hi hagi en aquesta zona són, també, 
susceptibles de la mateixa protecció i, per tant, no és podrà variar 
el seu traçat o el seu emplaçament i únicament es podrà sol·licitar 
llicència municipal per millorar el seu aspecte, la seva 
conservació o la seva funcionalitat. 

3. No s’autoritza cap gènere d’instal·lació industrial, ni l’extracció 
d’àrids.

4. No s’admeten els usos i activitats forestals. 

5. A les masies existents, incloses en el Catàleg de masies i 
cases rurals, a part de l’ús d’habitatge, s’admet l’ús de turisme 
rural, d’acord amb la regulació d’aquest Catàleg i amb el Decret 
313/2006 de 25 de juliol, que regula els establiments de turisme 
rural. 

6. Es permet ampliar les edificacions existents segons les 
determinacions del catàleg en el cas de masies  i sempre dins 
dels espais delimitats en els plànols com a àmbit agro-ramader.

       No s’admet l’ampliació de les edificacions no incloses en el 
catàleg de masies i cases rurals, ni incloses en un àmbit agro-
ramader.  

7 Els terrenys inclosos en la delimitació d’aquest espai únicament    
podran dedicar-se a l’aprofitament agrícola, sense possibilitat de 
transformació del seu destí o naturalesa especial. 

8 No es permeten  edificacions de nova planta. 
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Article  206.  ZAR   Zona d’interès  Agro-ramader 

Definició Comprèn aquells sòls que, tot i tenir de valors agrícoles, forestals o 
paisatgístics, són necessaris per canalitzar les construccions 
agropecuàries del municipi . 

PARÀMETRES REGULADORS 

Ordenació  
Usos 

1. Els usos permesos en els terrenys inclosos en la delimitació d’aquest 
espai seran:

a)  Usos agrícoles. 

b)  Ús ramader extensiu i intensiu. 

c) Activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi natural. 

d) Habitatge familiar associat a l’activitat agrícola o ramadera, o resultat de la 
reconstrucció de ruïnes per a ús d’habitatge sempre que estiguin 
reconegudes en el Catàleg de masies i cases rurals.. 

e) Usos d’estació de subministrament de carburants i de prestació d’altres 
serveis vinculats a la mobilitat viària. Caldrà justificar-ne la necessitat en 
base a la intensitat i tipus de trànsit de la via i la distància respecte dels 
nuclis urbans amb capacitat d’oferir els mateixos serveis d’acord amb 
l’establert en l’article 52 del RLUC. 

f) A les masies existents, incloses en el Catàleg de masies i cases rurals, 
a part de l’ús d’habitatge, s’admet l’ús de turisme rural, d’acord amb la 
regulació d’aquest Catàleg i amb el Decret 313/2006 de 25 de juliol, 
que regula els establiments de turisme rural 

g) Instal·lacions destinades a l’execució, manteniment i funcionament de les 
obres públiques, de la Xarxa bàsica . 

2.  Són permesos, en aquesta zona, els usos  determinats en l’art. 48 c) del 
RLUC, que diu:  Les construccions destinades a l’emmagatzematge, la 
conservació, la manipulació, l’envasatge i la transformació de 
productes, així com les destinades a la prestació de serveis, 
únicament s’autoritzaran quan els esmentats productes i serveis 
s’hagin originat o tinguin com a destinació,  respectivament i 
exclusivament, una unitat d’explotació agrícola o ramadera o un 
conjunt d’unitats d’explotació, integrades sota una direcció empresarial 
comuna i sempre que els terrenys objecte de la construcció formin part 
de l’esmentada unitat d’explotació o de l’esmentat conjunt. 

      Són permesos també els usos recreatius, culturals o sanitaris, sempre 
que es tracti  d’activitats d’interès públic que siguin incompatibles amb els 
usos urbans, d’acord amb l’establert en l’article 47.4 del TRLUC. 

3. Les edificacions de noves plantes poden ésser de dues 
característiques: 

a.   Com a agregació a la residència rural actual. 

b.  Com a noves residències separades de qualsevol nucli o edificació 
rural.

4. En el primer cas, les construccions han de fer-se adossades a les 
edificacions existents o en un màxim de separació de 5 metres d’un 
cos d’edifici ja existent, sempre que no estiguin en contradicció 
amb la Normativa de caràcter superior (Sanitat Funcionament 
Tècnic).  
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5. Les construccions es regiran per les prescripcions establertes. 

6. Fer ús d’aquesta potencialitat edificatòria obligarà la propietat a 
pavimentar i mantenir els camins rurals que hi hagi en la unitat rústica 
o que hi limiti perimetralment.

7. Les noves construccions hauran de fer-se amb els materials i les 
formes tradicionalment utilitzades en aquest medi. 

Article  207.  ZPR    Zona de protecció de ribera 

Definició 

Comprèn l’àmbit definit a l’entorn del sistema hidràulic de la riera de 
Sant Julià situada fora del PEPMEN, que continua tenint valor 
ambiental de zones de ribera 

Es un àrea lligada a la vall fluvial de la riera, i de les corrents d’aigua 
superficials (torrents, rius, etc) que l’alimenten, inclou també aquelles 
zones susceptibles de ser inundades en períodes de retorn relativament 
curts i que, pel seu nivell de perillositat per les persones i les 
construccions, és necessari de mantenir lliures d’edificacions i normalment 
de propietat privada 

PARÀMETRES REGULADORS 

Ordenació  
Usos 

1. S’admeten exclusivament les intervencions destinades a la 
conservació i restauració dels seus valors naturals, la conservació 
de les infraestructures i construccions existents o la construcció de 
guals o ponts per a la xarxa viària que travessa aquests àmbits i 
estan prohibides totes les activitats que alterin significativament 
qualsevol component del cicle hidràulic dels sòls (escorrentia, 
infiltració, trasllat). 

2. No s’admeten obres de canalització o de nova construcció per la 
regulació dels cursos d’aigua, ni la construcció de suports 
d’infraestructures de subministrament elèctric, serveis telefònics o 
similars, a excepció de les indicades en l’apartat anterior. 

3. Les fonts i surgències naturals existents en l’àmbit del SNU no 
poden ser modificades de tal forma que disminueixi la qualitat i 
quantitat de les seves aigües, s’alteri el seu aflorament a 
l’exterior o, quan sigui d’ús públic, s’impedeixi el seu 
aprofitament tradicional. 

4. Totes les actuacions requeriran les autoritzacions de 
l’administració competent.  

5. S’admeten els usos agrícoles, hortes i explotacions forestals, 
així com la pastura i altres activista anàlogues que no comportin 
canvis en el paisatge.  

6. No s’admeten extraccions de graves ni explotacions de pedreres 
o altres activitats que modifiquin el territori. 
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ÀREES PROTEGIDES D’ESPECIAL INTERÈS 

Article  208.   PEIN Guilleries-Savassona 

Definició Són els terrenys situats al límit del terme municipal . 

PARÀMETRES REGULADORS 

Ordenació 

Vénen definits en el Pla especial de delimitació definitiva dels espais 
del PEIN: Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt i 
Savassona. 
Aprovat pel Departament de Medi Ambient  Direcció General de 
Patrimoni  Natural i Medi Físic 

Article  
209.   PEPMEN 

Definició

Són els terrenys situats dins de l’àmbit del Pla especial de millora 
i protecció de l’entorn natural Guilleries-Savassona 
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PARÀMETRES REGULADORS 

Ordenació 

Vénen definits en el Pla especial de millora i protecció de l’entorn 
natural Guilleries-Savassona. Aprovat per la CTUB i en virtut del que 
disposa l’article 5.4 de la Llei 12/1985 i de la disposició Transitòria 1a 
del Pla especial de protecció i millora de l’entorn natural Guilleries 
Savassona : un cop un espai ha estat declarat protegit, els 
ajuntaments afectats han d’adequar llur planejament urbanístic en un 
termini de dos anys a les directrius del Pla especial de l’espai 
protegit.
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ÀREES DE PROTECCIÓ DELS SISTEMES EN SÒL NO URBANITZABLE 

Article  210.  APH   Àrea de protecció hidràulica 

Definició 
Comprèn l’àmbit definit com a zona de domini hidràulic, a l’entorn dels 
corrents d’aigua. 

PARÀMETRES REGULADORS 

Ordenació  
Usos 

1. S’admeten  exclusivament les obres i els moviments  de terres 
destinats a la construcció d’afloraments i d’altres instal·lacions 
vinculades a la gestió pública del domini públic hidràulic.  
També s’admeten aquelles intervencions destinades a la 
conservació i restauració dels seus valors naturals, la 
conservació de les infraestructures  i construccions existents o 
la construcció de guals o ponts per a la xarxa viària que 
travessa aquests àmbits. 

2. No s’admeten obres de canalització i regulació dels cursos 
d’aigua, ni la construcció de suports d’infraestructures de 
subministrament elèctric, serveis telefònics o similars, a 
excepció de les indicades en l’apartat anterior. 

3. En aquests espais es permetrà l’aprofitament d’aigües segons 
la llei 29/1985, de 2 d’agost, mantenint sempre un cabal 
ecològic mínim que garanteixi l’existència d’un ecosistema 
aquàtic i un bosc de ribera de qualitat.  

4. Les fonts i mulladius naturals existents en l’àmbit del SNU no 
poden ser modificades de tal forma que disminueixi la qualitat i 
quantitat de les seves aigües, s’alteri el seu aflorament a 
l’exterior o, quan sigui d’ús públic, s’impedeixi el seu 
aprofitament tradicional. 

5. Totes les actuacions en la zona de domini públic i hidràulic 
requeriran les autoritzacions precisades a la llei d’aigües i al 
reglament de domini públic hidràulic.  

6. No es podrà modificar en cap forma el curs natural de l’aigua en 
aquestes zones. 

Regulació de les basses: Dins del sòl no urbanitzable, s’admetran tan sols 
aquelles que quedin incloses dins dels grups delimitats a continuació  

a. Basses de prevenció d’incendis: Són aquelles que es destinen 
exclusivament a l’abastament d’aigua per a l’extinció d’incendis. 
Són artificials, de mida gran i permanent.  

b. Basses per a usos agrícoles i ramaders: Són aquelles que es 
destinen a activitats agropecuàries, són generalment de mida petita 
o gran. La majoria no són permanents ja que es nodreixen de 
l’aigua de pluja. 

c. Basses  d’interès ecològic: Són aquelles basses naturals, artificials 
en desús, és dir, que no s’utilitzen pels usos pels quals varen ser 
construïdes i basses agrícoles que, per la seva situació  abasten 
assentaments de poblacions residuals de fauna.
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Article  211.  APV   Àrea de protecció del domini públic de la xarxa viària de 
comunicacions 

Definició 

Comprenen els sòls limítrofes als elements de colonització: 
carreteres, camins, ferrocarrils.

PARÀMETRES REGULADORS 

Ordenació  
Usos 

1. S’estarà al que disposa aquest POUM i a la legislació 
sectorial vigent, segons es tracti de vies estatals, 
autonòmiques o municipals, és dir, la Llei 25/1998, del 29 de 
juliol de carreteres de l’estat i el seu reglament, i la Llei 
7/1993 de 30  de setembre de carreteres de Catalunya i el 
seu reglament (D 293/2003), pel que fa al règim de protecció 
referent a zones d’afectació i línia d’edificació.  Així mateix, 
caldrà respectar la legislació sectorial vigent pel que fa als 
camins rurals segons estiguin subjectes per raó de la seva 
ubicació en sòl agrícola o forestal.    

2. Se situarà dins, d’aquesta àrea de protecció del domini públic 
de la xarxa viària, l’espai destinat a l’ampliació de la C-25, 
segons el projecte que defineixi el seu traçat. 

3. Aquesta normativa està feta des de la perspectiva de 
l’ordenació de tot el territori del terme municipal, com a 
determinacions mínimes que cal complir sense perjudici de 
les competències establertes pels organismes oficials. 

Camins 1. Les franges de fins a tres metres d’amplada, situades a partir de 
cadascuna de les dues arestes dels camins, amb independència 
que pertanyin a la xarxa principal o no, són declarades d’utilitat 
pública per a aquest Pla i, en conseqüència, es pot acordar la 
necessitat de la seva ocupació i, en el seu cas, la seva 
adquisició mitjançant expropiació per tal de destinar-les a millora 
de l’ambient, de l’entorn rural i de l’accessibilitat. 

2. D’acord amb la llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de 
l’accés motoritzat al medi natural, s’aplicaran els següents 
apartats: 

a) La circulació de vehicles ha de respectar tant el medi com els 
béns i els drets dels titulars dels terrenys i els drets dels 
vianants i dels usuaris no motoritzats i no ha de causar perill, 
perjudicis o molèsties innecessàries a les persones i als 
ecosistemes naturals. 

b)  D’acord amb la Llei 12/1985, en els espais naturals declarats 
de protecció especial únicament s’autoritza la circulació de 
vehicles motoritzats per les pistes forestals i els camins rurals 
delimitats a aquest efecte en els plans o en els programes de 
gestió corresponents. 

c)  Els espais inclosos en el Pla d’espais d’interès natural no 
declarats de protecció especial i en els terrenys forestals, s’hi 
autoritza la circulació per les pistes i els camins forestals 
pavimentats o d’amplada igual o superior a quatre metres. 

d)  Els vehicles motoritzats únicament poden circular per camins 
o pistes aptes per a la circulació, d’acord amb el que 
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estableix aquesta Llei i la normativa específica que hi sigui 
aplicable. En conseqüència, es prohibeix la circulació de 
vehicles motoritzats camps a través o fora de les pistes o 
dels camins delimitats a aquest efecte i pels tallafocs, les 
vies forestals d’extracció de fusta i els camins ramaders; pel 
llit sec i per la làmina d’aigua dels rius, els torrents i tota 
mena de corrents d’aigua. 

e) Les limitacions, si la normativa pròpia de l’espai no ho 
prohibeix expressament, no són aplicables a l’accés dels 
propietaris a llurs finques ni a la circulació motoritzada 
relacionada amb el desenvolupament de les activitats i els 
usos agrícoles, ramaders o forestals dels espais afectats o 
amb la prestació de serveis de naturalesa pública. 

f)    La velocitat màxima de circulació per camins i pistes de terra 
és de trenta quilòmetres per hora (30 km/h). 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5817 – 14.2.20119058

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

172

Article  212.  APS   Àrea de protecció del domini públic de la xarxa 
d’infraestructures de serveis tècnics  

Definició 

Comprèn els sòls ocupats per infraestructures i equipaments. 

PARÀMETRES REGULADORS 

Ordenació  
Uso 

1. El pas de noves infraestructures pel territori del municipi, 
precisarà d’un Pla especial que reguli els efectes sobre el 
paisatge urbà i els elements catalogats i prevegi  les seves 
mides correctores. 

2. En cas d’infraestructures soterrades (gas, portades d’aigües, 
sanejament, etc) s’estableix una franja de protecció de 2 m a 
cada costat de l’eix definit pel traçat soterrat de les mateixes. 

3. La instal·lació de nous pals de radiofonia, telefonia o similars 
serà objecte d’un Pla especial per fixar la seva situació i les 
mides correctores i només es podrà situar en sòls no 
urbanitzables. 

4. Es fixa, en principi, un únic indret per situar possibles 
antenes de telefonia i radiofonia, al costat del dipòsit d’aigua 
municipal. 

5. Les infraestructures de radiocomunicació s’ubicaran 
preferentment en antenes ja existents i es compartiran per 
les diferents companyies. 

6. La modificació dels equipaments (cementiris, dipòsits etc) 
existents, serà objecte d’un Pla especial. 
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TÍTOL VII PATRIMONI 

Capítol  I   CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I 
PAISATGÍSTIC

Secció I. Normativa

Article  213 Naturalesa, àmbit territorial i marc legal 

1. El present document té la condició de catàleg del patrimoni arquitectònic i elements d’interès 
artístic i històric del municipi de Sant Julià de Vilatorta. 

2. L’àmbit d’actuació és la totalitat del municipi de Sant Julià de Vilatorta, essent les seves 
disposicions  aplicables als edificis, elements, o restes que s’hi relacionen. 

3. El document es formula en compliment del que disposa l’article 69 del TRLUC i s’adequa a les 
determinacions de la legislació de regulació específica del Patrimoni historicoartístic (Ley 
13/1985 del Patrimonio Histórico Español de 25 de juny de 1985 i LPCC.)

Article  214. Contingut 

Les determinacions del present catàleg es despleguen en els següents apartats: 

- Normativa 
- Fitxes de béns culturals d’interès nacional (BCIN) 
- Fitxes de béns culturals d’interès local (BCIL) 
- Fitxes de béns integrants del patrimoni cultural català (BIPCC) 
- Fitxes de béns urbanísticament protegits (BPU) 
- Fitxes d’àrees d’expectativa arqueològica (AEAP) 

Article  215. Vigència i obligatorietat 

1 El catàleg del patrimoni arquitectònic i elements d'interès artístic i històric del municipi de 
Sant Julià de Vilatorta entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.  

2 La seva vigència serà indefinida fins que no procedeixi la seva revisió o modificació. 

3 Correspon tant a l’Administració Pública com als particulars la obligatorietat de complir les 
disposicions i determinacions del catàleg. 

4 Es prohibeix totalment, i serà considerada nul·la de ple dret, qualsevol dispensa que pugui 
concedir-se en l’acompliment del catàleg, tant a favor de particulars com de l’Administració 
Pública. 

Article  216.  Interpretació i modificació 

1  La interpretació del present document es realitzarà d’acord amb el seu contingut, partint del 
sentit propi de les seves paraules en relació al context i els antecedents històrics i legislatius, 
i tenint en compte els seus objectius i finalitats. 

2  En cas de dubte, imprecisió o contradiccions prevaldrà la documentació escrita sobre la 
gràfica. La seva interpretació serà en el sentit de dotar de la major protecció als béns 
catalogats. 

3  Qualsevol proposta de modificació del catàleg haurà de tenir el mateix grau de precisió 
d’aquest i justificar que el seu nivell d’incidència en el catàleg no comporta l’alteració de les 
seves determinacions bàsiques.  
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Secció II Normes de protecció i criteris d’intervenció aplicables a totes les 
categories

Article  217.  Criteris d’intervenció general 

1 Qualsevol intervenció en un edifici o element d’interès artístic i històric ha de respectar els criteris 
següents:  

a) La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé han de 
respectar els valors que han motivat la catalogació, sens perjudici que pugui ésser autoritzat 
l’ús d’elements, tècniques i materials contemporanis per a la millor  adaptació del bé al seu 
ús i per a valorar determinats elements o èpoques. 

b) La catalogació dels béns es realitza amb la finalitat de la seva conservació. En aquest sentit, 
hi ha un valor que és comú a tots ells que és el valor de l’autenticitat. En atenció a aquest 
valor no s’admeten els enderrocs dels objectes de protecció, adaptant els processos i 
sistemes constructius a la seva permanència amb la protecció adequada durant tota l’obra. 

c) Tota proposta d’intervenció s’ha de justificar en l’estudi científic previ de les característiques 
arquitectòniques, històriques i arqueològiques del bé.  

d) S’han de conservar les característiques tipològiques d’ordenació espacial, volumètriques i 
morfològiques més remarcables del bé. 

e) És prohibit de reconstruir totalment o parcialment el bé, excepte en els casos en què 
s’utilitzin parts originals, i de fer-hi addicions mimètiques que en falsegin l’autenticitat 
històrica. 

f) És prohibit d’eliminar parts del bé, excepte en el cas que comportin la degradació del bé o 
que l’eliminació en permeti una millor interpretació històrica. En aquests casos, cal 
documentar les parts que hagin d’ésser eliminades. 

g) És prohibit de col·locar publicitat, cables, antenes,  conduccions aparents en les façanes i 
cobertes del bé i de bastir instal·lacions de serveis públics o privats que n’alterin la seva 
imatge externa. 

h) La subjecció a prèvia llicència abasta a totes les operacions i actuacions que puguin afectar a 
les edificacions catalogades, sense perjudici que s’exigeixi una autorització d’una altre 
administració. 

i) Les construccions catalogades contigües i immediates o que formin part d’un Nucli Rural de 
caràcter històrico-artístic hauran d’harmonitzar amb ell, àdhuc quan no existeixi un conjunt 
d’edificis però hi existeixi qualsevol edifici de gran importància o qualitat de les 
característiques indicades. Les condicions d’harmonització les determinarà la Junta de 
Govern Local, amb l’assessorament tècnic que consideri necessari. 

Article  218. Definicions dels tipus d’obres 

Els tipus d’obres poden ser: 

a) De manteniment:  Tenen per objecte mantenir l’edifici en correctes condicions de 
salubritat i ornat. 

b) De consolidació:  Tenen per objecte consolidar, reforçar o substituir elements deteriorats 
per tal d’assegurar l’estabilitat de l’edifici i el manteniment de les seves 
condicions bàsiques d’ús 

c) De restauració:  Tenen per objecte la restitució d’un edifici existent o part del mateix a 
les seves condicions o estat original. 

d) De modernització:  Milloren les condicions d’habitabilitat d’un edifici o d’una part dels seus 
locals. 

e) De reestructuració:    Afecten als elements estructurals de l’edifici causant modificacions a la 
seva morfologia. 

f) De reconstrucció:  Tenen per objecte la reposició, total o parcial, d’un edifici preexistent al 
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mateix lloc, reproduint les seves característiques morfològiques a partir 
de parts originals. 

g) D’augment de volum o ampliació: Tenen per objecte incrementar el volum construït 

h) De substitució:   Tenen per objecte l’enderrocament d’una edificació existent o part 
d’ella, i en el sòl que ocupava construir-hi una de nova. 

i) De nova planta:   Tenen per objecte la construcció de solars buits dins de peces 
considerades com a conjunts i en les quals es tenen en compte les 
característiques morfològiques del sector.

j) De demolició:   Desaparició total o parcial de l’edificació.  

k) De desplaçament:     Permet relocalitzar elements urbans que pel seu interès cal
conservar. 

Article  219. Condicions de les llicències per a obres de reparacions menors o de 
conservació i manteniment 

A la documentació necessària, d’acord amb el POUM o les ordenances d’aplicació que 
corresponguin, per a l’obtenció de llicència d’obres en aquelles obres de reparacions menors o de 
conservació i manteniment que afectin l’edifici o bé catalogat, s’adjuntaran els següents documents 
addicionals: 
a) Fotografia actual de la façana o bé catalogat. 
b) Plànol o plànols de detall, a escala adequada, que permetin entendre perfectament la solució 

constructiva amb cotes, indicació dels materials a utilitzar, colors i la seva relació amb el 
conjunt de la façana. 

Article  220. Condicions de les llicències per a obres de reforma i gran reparació  

A la documentació necessària, d’acord amb el POUM o les ordenances d’aplicació que 
corresponguin, per a l’obtenció de llicència d’obres en les obres majors que afectin l’edifici o bé 
catalogat s’adjuntaran els següents documents addicionals: 
a. Fotografia actual de la façana o bé catalogat. 
b. Plànols d’estat actual i de proposta a escala 1/50. 
c. Plànol o plànols de detall, a escala adequada, que permetin entendre perfectament la solució 

constructiva amb cotes, indicació dels materials a utilitzar, colors i la seva relació amb el 
conjunt de la façana. 

Article  221. Condicions de les llicències per intervencions específiques 

1. Els edificis inclosos en el CATÀLEG D’EDIFICIS I CONJUNTS D’INTERÈS HISTÒRIC- 
ARTÍSTIC de l’Adaptació i modificació del Pla General d’Ordenació amb data de publicació de 
27/07/1983, s’han inclòs al Catàleg de béns protegits del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, d’acord amb allò que disposa la disposició addicional primera de la Llei 9/1993 del 
patrimoni cultural català.  La concessió de llicència per a les intervencions especifiques 
regulades urbanísticament, es condiciona el manteniment de la volumetria original basada en 
corresponent: 

2. Cal un estudi historicoartístic, que s’haurà d’aportar com un apartat més de la documentació 
exigible per a la sol·licitud de la llicència d’obres en  les fitxes següents :  

- Hostatgeria de Puiglagulla 
- Ermita de Puiglagulla 

3. Cal un estudi històrico-arquitectònic i arqueològic, previ que s’haurà d’aportar com un 
apartat més de la documentació exigible per a la sol·licitud de la llicència d’obres en les 
fitxes: 

- La Cabana de la Quintana                          
- La Cabana del Puig 
- La Cabana del Casal                                    
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- La Cabana de la Riereta 
- La Cabana del Mesquí    
- La Cabana del Gili 
- La Cabana de la Boixeda 
- Fitxa 1: Puigsec 
- Fitxa 2: El Perer 
- Fitxa 3: El Puig 
- Fitxa 5: Cànoves 
- Fitxa 6: El Casal 
- Fitxa 7: El Perdús 
- Fitxa 8: El Mesquí 
- Fitxa 9: Mas Joan 
- Fitxa 11: El Bruguer 
- Fitxa 12: El Gili 
- Fitxa 14: La Costa 
- Fitxa 16: La Casadevall 
- Fitxa 17: La Boixeda 
- Fitxa 19: El Llopart 
- Fitxa 21: La Riereta 
- Fitxa 25: La Carrera 
- Fitxa 27: La Quintana 

La concessió de llicència per a les intervencions especifiques regulades urbanísticament 
en aquestes masies, per part de l’Ajuntament, quedarà condicionada al manteniment de la 
volumetria original. Per tant s’haurà d’aportar el  corresponent estudi històric-arquitectònic, 
com un apartat més de la documentació exigible per a la sol·licitud de la llicència d’obres. 

4. Cal un  estudi històric-arquitectònic, com un apartat més de la documentació exigible per a 
la sol·licitud de la llicència d’obres. en les fitxes següents :  

- Fitxa 13 : La Sala. BCIN.  Monument Històric R-I-51-5645. Decret  22/04/1949 
- Fitxa 15: El Pujol 
- Fitxa 18: La Caseta del Gili 
- Fitxa 22: La Mata 

5. Quan la sol·licitud de llicència es refereixi a la demolició, o ampliació d’un edifici del catàleg 
de caràcter artístic, històric, típic o tradicional, o d’un edifici o construcció que formi part 
d’un grup d’aquest caràcter, haurà d’expressar, a més de la documentació habitual per a 
l’obtenció de les llicències, les següents circumstàncies: 

‚ L’adequació de les actuacions previstes a la regulació específica que per a cada 
edificació catalogada determina el present catàleg. 

‚ Si l’edifici o construcció estan inclosos en algun àmbit de protecció especial o 
protecció territorial definit pel POUM o altres plans o normes vigents en ordre a la 
protecció del patrimoni històrico-artístic i/o paisatgístic. 

‚ El destí actual de la finca i aquell que hom li pretén donar, un cop feta l’actuació 
objecte de llicència.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5817 – 14.2.2011 9063

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

177

Secció III Categories de protecció

Article  222. Categories de protecció 

1  Segons els nivells de protecció els béns individualment considerats, i els conjunts els 
classifiquem: 

‚ NIVELL A : Béns culturals d’interès nacional (BCIN). Béns culturals declarats d’interès 
nacional, de rellevància per Catalunya. 

‚ NIVELL B : Béns culturals d’interès local (BCIL). Béns immobles catalogats d’interès local, 
i també els integrants del patrimoni cultural català (BIPCC), que han de quedar inclosos en 
el catàleg del Patrimoni Cultural Català i llur significació i importància no posseeixen les 
condicions pròpies dels béns culturals d’Interès nacional, encara que amb rellevància pel 
que fa a la població. 

‚ NIVELL C : Béns protegits urbanísticament (BPU-Tipològica/ Façana). Els béns protegits 
urbanísticament que sense complir les condicions dels anteriors, no havent estat objecte 
de declaració ni de catalogació, reuneixen valors historicoartístics, estètics o tradicionals a 
considerar com a rellevants pel sector urbà on s’emplacen. 

‚ NIVELL D : Béns protegits urbanísticament (BPU-Elements/ Restes). Els béns que per les 
seves característiques poden ésser traslladats del seu emplaçament actual sense 
problemes per a la seva conservació o que gaudeixin d’un interès cultural en el sector 
d’emplaçament que, no estant considerats en els tres nivells anteriors, cal conservar 
documentalment pel seu record. 

‚ ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA. (AEAP).- Zones urbanísticament 
protegides per ser susceptibles de contenir restes arqueològiques o paleontològiques, pel 
que se situen a l’entorn d’edificis i masies històriques o en jaciments arqueològics o 
paleontològics detectats. 

2 El catàleg conté una fitxa per a cada un dels béns/conjunts catalogats en la que 
s’especifiquen les dades de localització, descripció urbanística, usos, estat de 
conservació/estat actual, valoració i nivell de protecció. De forma detallada, també es 
relacionen quines són parts protegides de l’edifici o element (si no ho són en la seva 
totalitat) en funció del nivell de protecció establert, o en el cas dels conjunts les condicions 
de composició de façanes o de conservació ambiental requerides. 

3 D’acord amb la Llei 9/93, Disposició addicional Primera, els elements inclosos en el 
Precatàleg de patrimoni cultural que no siguin BCIN, passen a tenir la consideració de BCIL.  

4 Els elements catalogats com a BCIN no es poden traslladar del seu lloc original , els BCIL, en 
un principi, tampoc es poden traslladar i pel què fa a la resta d’elements catalogats, s’atendrà al 
nivell de protecció que es determini en cada fitxa (segons la Llei 9/1993). 

5. Els béns inclosos en els Catàlegs del POUM, poden ser BCIN, BCIL o BPU. Els béns 
descatalogats segons el procediment establert a la Llei 9/93 poden tenir la protecció establerta 
pel BPU.  
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Article  223. NIVELL A : Béns culturals d’interès nacional (BCIN) 

1 En el terme de Sant Julià de Vilatorta es consideren béns culturals d’interès nacional (BCIN) 
els següents: 

‚ Castell de Bellpuig R-I-51-5642 Decret 22/04/1949 
‚ Castell de Sant Llorenç R-I-51-5644 Decret 22/04/1949 
‚ La Sala de Vilalleons R-I-51-5646 Decret 22/04/1949 

       S’entendran incorporats automàticament els que es declarin en el futur. 

2 Les actuacions en BCINs només podran ser autoritzades pel Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicacions. 

3 Els béns culturals d’interès nacional (BCIN) se subjectaran al que preveuen els articles 34, 
35 i 36 de la LPCC. 

Article  224. NIVELL B : Béns culturals d’interès local (BCIL) o béns integrants del 
patrimoni cultural català ( BIPCC) 

1 Béns culturals d’interès local (BCIL). Són béns immobles catalogats d’interès local, també 
integrants del patrimoni cultural català, que han de quedar inclosos en el Catàleg del patrimoni 
cultural català i llur significació i importància no posseeixen les condicions pròpies dels béns 
culturals d’interès nacional, encara que amb rellevància pel que fa a la població. 

2 Béns integrants del patrimoni cultural català ( BIPCC). Són tots els béns del patrimoni cultural 
català, hagin estat o no objecte de declaració o catalogació, que reuneixin els valors descrits a 
l’art. 1 del LPCC i són susceptibles de ser inscrits a l’Inventari del patrimoni cultural català art.60 
de la LPCC. 

3  La incorporació de futurs béns d’interès local es tramitarà pel procediment establert a la  LPCC. 

4. Tipologia de la intervenció i prohibició d’enderroc del element catalogat 

5. En els BCIL es poden realitzar les obres i actuacions que la LPCC permet pels BCIN amb les 
següents precisions: 

a) No es podran realitzar obres de nova planta i substitució. 

b) No s’admeten les intervencions de reestructuració que afectin als elements que configuren 
l’estructura tipològica de l’edificació, més enllà de la necessària en raó a intervencions de 
rehabilitació; només s’admeten les de reconstrucció en els casos en què s’utilitzin parts 
originals i aquelles, altres parts que estiguin suficientment documentades, evitant 
interpretacions mimètiques de la resta 

c) Es pot realitzar ampliació, quan les característiques de la parcel·la ho permetin, d’acord 
amb la normativa urbanística, sense afectar els valors protegits, si no consta una 
prohibició específica a la fitxa de protecció corresponent. Els BCIL es podran ampliar, 
d’acord amb la normativa, sempre i quan l’ampliació no afecti els valors protegits, que 
estan relacionats en cada fitxa  

d) No es pot procedir a la demolició si no és de les parts que comportin la degradació del bé 
o que l’eliminació permeti una millor protecció dels valors que justifiquen la declaració de 
BCIL. 

6. En el terme de Sant Julià de Vilatorta es consideren béns culturals d’interès local (BCIL) 14 
béns històrico-religiosos (esglésies, capelles i retaules), 74 béns d’arquitectura civil i 
residencial o elements que formen part d’alguns edificis (llindes, escuts, baranes, etc) i 10 
elements que configuren el paisatge. En total 98 elements catalogats com a BCIL. 

7. Els BCIN no es poden traslladar, els BCIL, en un principi, tampoc es poden traslladar  i pel 
que fa a la resta d’elements catalogats, s’atendrà al nivell de protecció que es determini en 
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cada fitxa (segons la Llei 9/1993).  

Article  225. Nivell C : Béns i conjunts protegits urbanísticament (BPU) 

1  Es consideren BPU la resta d’edificis i elements que  formen part del catàleg i NO queden 
inclosos en la categoria del BCIN ni com a BCIL o BIPCC. 

2  Per a ponderar la rellevància del bé catalogat s’ha tingut en compte el seu valor arquitectònic, 
històric o paisatgístic, la rellevància de l’autor o la tramitació d’altres instruments de protecció a 
nivell superior, segons els valors de protecció. 

3  Constitueixen els edificis i elements dels edificis protegits urbanísticament i s’identifiquen com a 
NIVELL C : 

a) Els edificis el valor dels quals resideix principalment en la seva estructura tipològica, 
exteriorment reflectida en la façana i en la disposició dels elements privatius o comuns 
(vestíbuls, caixa d’escala, estructura, i els que assenyala en la fitxa de protecció). 

b) Els edificis el valor dels quals es troba fonamentalment en les façanes. En qualsevol cas, 
independentment de l’obra a realitzar, inclosa la substitució total de l’edificació, serà obligat 
el manteniment d’aquelles i dels elements estructurals que les consoliden.  

c) Els elements com jardins, fonts i monuments, xemeneies, aqüeductes, excavacions.... 

4  En els edificis catalogats com a BPU, podran autoritzar-se obres de conservació, millora i 
adequació de l’edificació sempre que no alterin de manera visible la imatge i característiques 
arquitectòniques de l’edifici, d’acord amb els objectius de la protecció relacionats a cada una de 
les fitxes del catàleg. 

5 Les obres que s’autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o aspectes de l’edifici 
que expressament es relacionin en la fitxa corresponent del catàleg. Excepcionalment, podran 
autoritzar-se obres que modifiquin els objectes de protecció relacionats en les fitxes, sempre 
que es justifiqui adequadament i es disposi de l’informe favorable d’un tècnic de patrimoni. 

6  En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i colors de tots els 
elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura que aquests s’adeqüin a les 
característiques tipològiques originals.  

En el terme de Sant Julià de Vilatorta es consideren béns protegits urbanísticament (BPU) 3 
béns històric-religiosos, 20 béns d’arquitectura civil i residencial i 14 elements que configuren el 
paisatge. En total 37 elements protegits com a BPU 

Article  226. NIVELL D. Obres i tipologia d’actuació 

Protecció tipològica: Es poden realitzar els següents tipus d’obra, actuació: De manteniment, 
consolidació i modernització sempre i quan es mantinguin els valors que justifiquen la protecció. 

a) Pel que fa a les obres de restauració, reestructuració i reconstrucció parcial s’ha d’atendre 
a les determinacions específiques de cada fitxa. 

b) S’admetran les ampliacions, si no consta prohibició expressa en la fitxa, i aquestes no 
perjudiquen els elements que van motivar la protecció, i d’acord amb la normativa 
urbanística. 

c) Si s’enderroca el bé, perquè la fitxa concreta ho autoritza, s’han de conservar tots els 
elements protegits que tècnicament sigui possible i la nova construcció, que en tot cas ha 
de mantenir la façana i els elements no enderrocats, ha de reproduir l’estructura tipològica 
i la disposició dels elements comuns. 

Article  227. Protecció de façana: Es poden realitzar els següents tipus 
d’actuació: 

1. De manteniment, consolidació, reestructuració que no perjudiquin els valors derivats de la 
façana que és objecte de protecció. 
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2. S’admetran les ampliacions, si no consta prohibició expressa en la fitxa, i aquestes no 
perjudiquen els elements que van motivar la protecció, i d’acord amb la normativa urbanística. 

3. Si com a conseqüència de la declaració de ruïna s’autoritza l’enderroc, s’han de conservar les 
façanes protegides i garantir que la distribució interior no en perjudiqui els valors protegits. 

Article   228. NIVELL D : Béns i conjunts protegits urbanísticament (BPU) 

Constitueixen els edificis i elements dels edificis protegits urbanísticament  i s’identifiquen com a 
NIVELL D : 

a) Elements d’interès que es troben en un edifici respecte del qual no s’impedeix la seva 
desaparició, però s’exigeix la conservació documental. 

b) Elements d’interès que per les seves característiques puguin ser objecte de relocalització del 
seu emplaçament actual. (PROTECCIÓ URBANÍSTICA D’ELEMENTS/ RESTES) 

Article   229. NIVELL D. Obres i tipologia d’actuació 

1 Protecció d’elements/restes: Es poden realitzar els següents tipus actuació: 

a) En els edificis considerats com a NIVELL D es podran realitzar tots els tipus d’obres que 
sigui autoritzables segons la seva qualificació. 

b) Abans de procedir a l’enderroc i com a requisit per tenir llicència, el promotor ha de 
documentar de manera adequada els elements que s’enderroquin o es modifiquin i que 
hagin estat objecte de protecció. Si l’element ha de ser relocalitzat es concretarà la seva 
ubicació i les mesures per conservar-lo. 

2 L’enderroc autoritzat d’un edifici considerat com a NIVELL D suposa l’extinció de la protecció.
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Secció IV.- Protecció d’àrees d’expectativa arqueològica o paleontològica 
(AEAP)

Article  230. Definició 

1  Es defineix com a “àrea d’expectativa arqueològica o paleontològica” aquella àrea o punt on es 
localitzen les restes i vestigis arqueològics descoberts o detectats mitjançant prospeccions o 
troballes recolzades per estudis històrico-arqueològics. 

2 El catàleg conté una fitxa per a cada una de les àrees d’expectativa arqueològica en la que 
s’especifiquen les dades de localització, cronologia, context, accessibilitat, estat de 
conservació, i valoració. 

3 En aquestes àrees només és preveuen  les actuacions que es portin a terme sota la direcció de 
l’Àrea de Coneixement i Recerca de la Generalitat de Catalunya. 

4 Es fixen en el municipi les àrees següents: 

‚ Mas Puigsec (segle X) 
‚ Mas Cànoves (segle IX) 
‚ Mas El Gili (documentats en els fogaters del 1553) 
‚ Mas La Sala (documentats en els fogaters del 1553) 
‚ Mas La Costa (documentats en els fogaters del 1553) 
‚ Mas El Pujol (documentats en els fogaters del 1553) 
‚ Mas La Casadevall (segle XV) 
‚ Mas La Boixeda (segle XV) 
‚ Mas La caseta del Gili (documentats en els fogaters del 1553) 

‚ Castell de Bellpuig. 
‚ Casa forta (Domus) La Cucala 
‚ Castell de Sant Llorenç 

‚ Subsòl església Sant Julià (origen alt medieval) i entorn (sagrera i necròpolis i possible) 
‚ Subsòl església de Vilalleons (origen alt medieval) i entorn (necròpolis i possible vil·la 

romana). 
‚ Cista de Vilalleons 
‚ Creu del Cucut 
‚ Pedra del Gili (El Bolet) 
‚ Camps propers a la Masia “El Casal” Bosc de Quer 

Article  231. Tramitació del planejament derivat que afecti a “àrees d’expectativa 
arqueològica o paleontològica” 

1 En la tramitació dels plans parcials, especials, projectes d’edificació i projectes d’urbanització 
que afectin a “àrees d’expectativa arqueològica o paleontològica” s’haurà d’incloure una 
proposta en la que es relacionin les mesures necessàries per a la conservació del patrimoni 
arqueològic o paleontològic possiblement afectat. En aquest sentit, la memòria dels documents 
a tramitar haurà d’incloure: 

a) La delimitació de l’àmbit, i la informació actualitzada que es disposi sobre el jaciment o la 
zona de protecció arqueològica o paleontològica. 

b) Les mesures de protecció proposades. 

2 El pla o el projecte es remetrà al Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya per  que l’informi. 
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3 El document que es presenti per a l’aprovació definitiva haurà d’incorporar el resultat de 
l’informe anterior, incloent dins de les despeses a considerar, les necessàries per a la 
preservació del patrimoni arqueològic o paleontològic. 

Article   232. Obres en “àrees d’expectativa arqueològica o paleontològica” AEAP. 

Qualsevol obra que afecti al subsòl, en un carrer o en una edificació que estigui inclòs en l’àmbit 
definit com a “àrea d’expectativa arqueològica o paleontològica”, el promotor prèviament s’haurà 
de posar en contacte amb l’Àrea del Coneixement i Recerca del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, per tal de programar una intervenció arqueològica d’acord amb el que 
preveu el Decret 78/2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
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Secció V.- PROMOCIÓ DE LA CONSERVACIÓ I MILLORA DEL PATRIMONI 
ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS D’INTERÈS ARTÍSTIC I HISTÒRIC DEL 
MUNICIPI DE SANT JULIÀ DE VILATORTA

Article   233. Promoció 

L'Ajuntament promourà la conservació i millora del patrimoni arquitectònic i els elements d’interès 
artístic i històric del municipi de Sant Julià de Vilatorta. 

Article   234. Exempció de taxes per llicències d’obres 

1 Les obres destinades a reparació, conservació o millora dels edificis o elements integrats en el 
catàleg podran estar exemptes de les taxes que, per aquest concepte, estableixen les 
ordenances fiscals del municipi. 

2 Quan a més de les obres directament relacionades amb l’element a reparar, conservar o 
millorar es realitzin altres obres dins del mateix edifici, caldrà separar, al projecte presentat, el 
pressupost de cada una d’elles a efectes de l’exempció (que únicament es realitzarà sobre les 
primeres). 

Article   235. Subvencions per a la reparació i manteniment dels béns catalogats 

1 L'Ajuntament podrà atorgar una subvenció equivalent a l’import de l’impost de construccions, 
instal·lacions i obres que es liquidi amb motiu de la reparació o manteniment dels béns 
catalogats, si s’escau, a través d’una ordenança que ho reguli. 

2 L'Ajuntament podrà atorgar altres subvencions amb motiu de la reparació o manteniment dels 
béns catalogats, si així ho acorda. El propietari podrà sol·licitar de l’administració les 
subvencions que s’estableixin per a la conservació dels béns catalogats, que l’Ajuntament 
recolzarà.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

PRIMERA Llicències 

1. Les llicències urbanístiques concedides abans de l'aprovació inicial d'aquest POUM tenen la 
vigència establerta en l'acord de concessió i confereixen dret al seu titular a realitzar tot allò que 
es concreti en la llicència.  

2. Poden ser prorrogades en quant a la seva vigència per la meitat del termini original si en el 
moment en què se sol·liciti la pròrroga els edificis han cobert aigües. 

3. Totes les llicències concedides després de l’aprovació inicial d’aquest POUM que no es 
refereixin a terrenys destinats a sistemes urbanístics generals o locals, han de tenir efectivitat 
d’acord amb les normes urbanístiques vigents, però respectant les determinacions del POUM 

4. Les llicències sol·licitades abans de la publicació de l’acord de suspensió de llicències inherent 
al d’aprovació inicial d’aquest POUM, resten subjectes a allò que es disposa en l'article 121 del 
RPU.

SEGONA Regulació dels edificis, instal·lacions i usos en situació de fora 
d’ordenació: 

1. “Es consideraran edificis, instal·lacions i usos en situació de fora d’ordenació aquells que per 
raó de l’aprovació del planejament urbanístic quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria 
i gratuïta, enderrocament o cessament. 

2. En aquests edificis o instal·lacions només es podran realitzar les obres que preveu l’article 
102.2 del DL 1/2005 desenvolupat per l’article 119.1 i les DT 6a i 7a del Decret 305/2006 i 
només es podran autoritzar els canvis d’usos previstos a l’article 102.3 del DL 1/2005 en 
relació amb els normes reglamentaries citades.” 

TERCERA.  Regulació dels edificis, instal·lacions en situació de volum 
disconforme: 

Les construccions que siguin disconformes amb els paràmetres del nou planejament, però que no 
quedin fora d’ordenació, se subjecten al règim següent: 

a.  Es poden autoritzar obres de consolidació i obres de rehabilitació, sempre que el 
planejament urbanístic no les limiti d’acord amb el què estableix la lletra c) d’aquest 
apartat.

b.  Es poden autoritzar els usos i activitats que siguin conformes amb el nou planejament. 

c.  En tot cas, els plans urbanístics regulen en quins supòsits el grau de disconformitat amb 
els paràmetres d’ocupació i profunditat edificable, alçada màxima o edificabilitat màxima 
comporta vulneració de les condicions bàsiques de la nova ordenació, i poden limitar, en 
aquests supòsits, les obres de rehabilitació autoritzables. També poden subjectar 
l’autorització de les obres de gran rehabilitació a l’adequació de l’edifici a la totalitat o 
algunes de les determinacions del planejament. 

d. Es poden autoritzar les operacions a què fa referència l’article 179.2.r) de la Llei 
d’urbanisme, sempre d’acord amb les determinacions del planejament urbanístic sobre 
densitat o nombre màxim d’habitatges o d’establiments.
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QUARTA.  Regulació de les parcel·les preexistents que no compleixen les 
condicions d’edificació 

Les parcel·les existents a les zones edificables, de superfície i/o dimensions inferiors a les que 
estableix el pla d’ordenació per a la zona on s’emplacen, es consideren edificables sempre que 
constin inscrites en el Registre de la Propietat abans de l'aprovació inicial d'aquest Pla i 
compleixin les condicions de parcel·lació del planejament anterior. 

CINQUENA.   Enderrocs  

Quan s’aterri qualsevol edificació anterior al POUM tot i que sigui fortuïtament, o bé pugui ser 
classificada com a edificació ruïnosa a causa del seu envelliment, la nova construcció, haurà de 
fer-se segons les condicions establertes en aquestes normes urbanístiques. 

En el cas d’enderrocs de les edificacions fora d'ordenació, les parcel·les resultants s'han de 
sotmetre en tots els aspectes a aquestes normes. Tanmateix, en el cas d'una parcel·la inscrita en 
el Registre de la Propietat o en el cadastre abans de l'aprovació inicial d'aquest Pla que hagi 
quedat o quedi després buida, queda dispensada d’acomplir amb els requisits de parcel·la i de 
façana mínima previstos en aquest POUM, però ha d’ajustar-se a la resta de condicions de la zona 
corresponent. 

SISENA  Polígons o sectors 

Mentre no es desenvolupin els àmbits d'actuació i els sectors previstos en aquest POUM, 
poden mantenir-se els  usos i les activitats existents en l'àmbit corresponent que comptin amb 
la corresponent aprovació o llicència, però no poden modificar-se ni ampliar-se. D'acord amb la 
TRLUC (articles 53 i 54), en aquests àmbits poden autoritzar-se usos o obres provisionals no 
prohibits. 
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DISPOSICIONS FINALS 

PRIMERA 

Les remissions del POUM a les diferents normes urbanístiques i d'ordenació del territori, tant de 
rang legal com reglamentari, s’entenen efectuades a la normativa vigent en cada moment. 

SEGONA

L’aprovació d’aquest POUM comporta la derogació de les Normes subsidiàries de planejament 
vigents.

TERCERA 

El nou POUM entrarà en vigor i serà executiu l’endemà de la publicació al DOGC de l’acord 
d’aprovació definitiva. 
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ANNEXOS  NORMATIUS 

ANNEX - I  Ordenança de regulació de la incidència de les activitats 
sobre l’entorn i el medi ambient.

ANNEX - 2 Ordenança complementària activitats extractives 

ANNEX - 3  Carta de colors
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ANNEX I : Ordenança de regulació de la incidència de les activitats sobre l’entorn i 
el medi ambient  

Capítol I   DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1 Definició 

S’entén per ús l’activitat principal que té lloc en l’edificació  i que és regulada pel POUM com a 
criteri d’ordenació funcional i ambiental de les diferents zones edificables. 

Les activitats es regulen per la legislació sectorial vigent  . 

Article 2 Bases de la regulació  

1  El POUM  regula de forma detallada els usos en què poden ser afectats els  terrenys 
classificats com a sòl urbà. 

2  En sòl urbanitzable, el POUM  assenyala l’ús global de cada sector i, si és el cas, els usos 
complementaris. A més a més, pot fixar la proporció admissible d’usos compatibles. 

3  En sòl no urbanitzable, el POUM  regula els usos admissibles i s’entenen prohibits els no 
admesos expressament i no assimilables a aquells. 

4  Atesa la seva significació, en el marc d’aquestes normes, es regulen de forma específica els 
usos industrial,  d’extracció, agrícola - ramader i d’habitatge. 

5  En la regulació de zones i sectors, les condicions d’ús fan referència a les classes d’usos 
previstos en aquest Capítol, esmentant els números d’aquesta relació. 

Article 3 Classificació d’usos 

A efectes d’aquest POUM, en el desenvolupament del qual s’inclouen els plans parcials, de millora 
urbana i els plans especials, s’estableixen les següents classes d’usos. 

3.1 Segons la seva idoneïtat amb les finalitats de l’ordenació per a cada tipus de zona:  
3.1.1 Permesos  
3.1.2 Predominants 
3.1.3 Compatibles 
3.1.4 Prohibits 

3.2 Segons l’usuari a què estan destinats: 
3.2.1 Públics 
3.2.2 Privats 
3.2.3 Col·lectius 

3.3 Segons la seva funció: 
3.3.1 Residencials: 

3.3.1.1   Habitatge 
3.3.1.2   Masia 
3.3.1.3   Habitatge rural 
3.3.1.4   Residència 

3.3.2 Industrials
3.3.3 Comercials
3.3.4      Terciari 
3.3.5      Restauració 
3.3.6      Recreatius 
3.3.7      Culturals 
3.3.8      Religiosos 
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3.3.9      D’extracció  

3.3.10    D’oficines 
3.3.11    Agrícoles, ramaders 
3.3.12    Sanitaris 
3.3.13    Esportiu 

3.3.14   D’ensenyament 
3.3.15   De serveis tècnics 
3.3.16   Aparcament 

Article 4 Usos prohibits  

1 Són aquells que estan prohibits expressament en les previsions d’aquest POUM, en les 
Ordenances Municipals o en les disposicions estatals promulgades. 

2 Així mateix, són prohibits els que resultin incompatibles amb els usos permesos, encara que 
se’ls restringeixi en intensitat o forma d’ús. 

Article 5 Usos permesos 

Els usos permesos ho són de dues classes: 

1 Lliures: Els que sense restriccions estan expressament admesos en la regulació de les zones o, 
en tot cas, no estan compresos en algun dels casos prohibits. 

2 Regulats: Els que no s’admeten sense restriccions, en les classes següents: 

a. Usos Predominants : Són els que el planejament general o sectorial fixa com a ús més 
adequat per un sistema o una zona, un edifici, un tipus de sòl, etc.  

b. Usos compatibles: Són els que es poden donar simultàniament en un mateix sòl, edifici o 
lloc, tot i que hagin de ser restringits en la intensitat o la forma d’ús. Aquests usos, si són de 
pública concurrència, per poder-se implantar en una zonificació que té un ús principal, hauran 
de complir la reglamentació i les ordenances municipals que regulen aquest tipus d’activitat, 
així com la reglamentació de protecció contra incendis, de cara al control de l’aforament del 
local i les mesures de seguretat 

c. Usos condicionals: Són els que necessiten certes limitacions per ser admesos. 
d. Usos condicionats: Són els que, per la seva naturalesa, imposen regulacions específiques 

de l’entorn. 
e. Usos provisionals: Són els que, per no necessitar obres o instal·lacions permanents i no di-

ficultar l’execució dels plans, es poden autoritzar amb caràcter provisional en els termes 
disposats en la legislació urbanística vigent  

Article 6  Ús residencial 

1 Habitatge 
Es defineix com a tot recinte independent que està destinat a ser habitat per persones. Les 
presents normes inclouen en l’ús d’habitatge, l’habitatge unifamiliar i l’habitatge plurifamiliar. 

a. Habitatge unifamiliar: és el situat en una parcel·la independent, en edifici aïllat  (habitatge 
unifamiliar aïllat) o agrupat horitzontalment amb un altre habitatge (habitatge unifamiliar 
adossat, aparellat o arrenglerat), amb accés exclusiu i independent. 

b.  Habitatge bifamiliar : són  els situats en una mateixa parcel·la , agrupat verticalment amb 
accés i elements comuns aquest es poden compartir amb dos conjunts bifamiliars. 

c.   Habitatge plurifamiliar: és l’edifici constituït per diferents habitatges amb accés i elements 
comuns.

2 Residència 
És l’ús que correspon a aquells edificis que es destinen a allotjaments comunitaris. Les presents 
normes inclouen en l’ús de residències especials, les diferents fórmules de residencial mòbil, el 
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turisme rural en masies i l’ús hoteler. 
a.  Residencial especial : Comprèn els allotjaments col·lectius, exceptuats els equipaments 

comunitaris i els hotelers, destinats a residència d’una pluralitat o comunitats de persones, 
com per exemple: albergs de joventut, cases de colònies, residències d’estudiants, religioses, 
etc. 

b.  Residencial mòbil : Comprèn aquelles fórmules residencials no relacionades amb una 
edificació, com ara càmpings i similars. Correspon a espais no edificats ( sense fonaments ni 
xarxa de serveis ) per l’allotjament i / o acomodament temporal o permanent. Inclou les 
funcions d’aparcament de “ rulots “ o similars dins d’aquest ús. 

c.  Turisme rural : Comprèn els allotjaments col·lectius destinats exclusivament a l’ús genèric de 
residència en habitatges rurals. 

d.  Hoteler : Comprèn els serveis relacionats amb l’allotjament temporal de persones amb les 
modalitats diferents permeses a la legislació sectorial corresponent com poden ser els hotels, 
motels, pensions, apart hotels i en general tots aquells establiments del sector de l’hostaleria i 
els seus serveis. 

Article 7  Ús Industrial 
Queden compresos en aquest ús: 

1 Els magatzems destinats a conservar, guardar i distribuir productes, amb subministrament 
exclusiu a detallistes, majoristes, instal·ladors, fabricants o distribuïdors sense serveis de venda 
directa. 

2 Les àrees d’aparcament de vehicles (automòbils i remolcs). 

3 Les àrees d’estacionament de vehicles. 

4 Els tallers de reparació. 

5 Les estacions de servei i de rentat de vehicles. 

6 Les indústries d’obtenció, transformació i transport de béns. 

7 Les activitats que, pels materials utilitzats, manipulats o despatxats, o pels elements tècnics 
emprats, poden ocasionar molèsties, perill o incomoditats a les persones o perjudicis de béns. 

8. No s’autoritzaran implantacions comercials subjectes a llicència comercial en els sectors 
industrials, excepte si estan directament relacionades amb el desenvolupament de l’activitat 
industrial pròpia del sector o bé recollides a l’article 14.2 del PTSEC 2006-2009. 

Article 8  Ús comercial 

1 Als efectes  del que estableix la Llei 18/2005 de 27 de desembre, d’equipaments comercials, 
són establiments comercials tot els locals i les instal·lacions, cobertes o sense cobrir, obertes 
al públic, que són a  l’exterior o a l’interior d’una edificació on s’exerceix regularment la venda 
al detall. En resten exclosos els establiments dedicats exclusivament a la venda a l’engròs. 

2 A Sant julià de Vilatorta, tenint en compte el nombre d’habitants, tenen la consideració de grans 
establiments comercials , individuals o col·lectius, aquells amb una superfície de venda igual o 
superior a 800 m2 i, són establiments comercials mitjans, individuals o col·lectius, els d’una 
superfície de venda igual o superior als 500 m2, tal com estableix la Llei 16/2005. 

3 Els establiments de caràcter col·lectiu són integrats per un conjunt d’establiments individuals 
situats en un o diversos edificis en els quals, amb independència  que les activitats respectives 
puguin exercir-les d’una manera empresarialment independent, concorren tots o alguns dels 
elements següents: accés  comú des de la via pública, d’ús exclusiu i preferent dels 
establiments o de llurs clients, aparcaments privats compartits o serveis comuns pels clients. 

4 Per obrir un establiment comercial dels definits en els apartats 4 i 5, s’ha  d’obtenir prèviament 
la llicència de l’Ajuntament i, per a atorgar-la, aquest ha de tenir en compte els requisits fixats 
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pels establiments comercials, les normes vigents de caràcter urbanístic, sanitari, ambiental i 
de seguretat i la resta de condicions exigides per reglament per a aquests establiments. 

5 Se seguirà el disposat a la Llei 18/2005 de 27 de desembre, d’equipaments comercials i el Pla 
territorial sectorial d’equipaments comercials (PTSEC 2006-2009) 

6 Es limita el creixement de l’oferta comercial al detall a aquells establiments comercials 
l’obertura dels quals sigui, exclusivament, competència municipal, d’acord amb els paràmetres 
establerts a la Llei 18/2005 de 27 de desembre, d’equipaments comercials.  S’exceptua 
d’aquesta limitació els grans establiments comercials considerats com a excepció als criteris 
d’ubicació fixats a l’article 8.2 del PTSEC. Per a aquests establiments s’haurà de preveure, 
com a mínim, una dotació d’aparcament de dues places per cada 100 m2 edificats, d’acord 
amb allò que estableix l’ordre de 26 de setembre de 1997, sobre tipologia dels equipaments 
comercials. 

7 Pel que fa al creixement en format de gran establiment comercial, quan s’extingeixi l’efecte de 
la suspensió de llicències iniciada l’1 de gener de l’any 2000,  s’estarà a allò que determini la 
normativa vigent en aquell moment i, en qualsevol cas, per la ubicació de qualsevol d’aquests 
usos, mentre no s’hagi aprovat un POEC, caldrà que es disposi dels informes favorables del 
Departament de Comerç. 

Article 9  Ús terciari logístic 

Terciari 
Comprèn les activitats de tipus comercial consistents en posar a disposició del mercat interior 
béns, productes o mercaderies i la prestació de serveis personals al públic tant de caràcter públic 
com privat. 
Logístic 
Comprèn les activitats destinades als serveis tecnològics i de telecomunicacions i a les funcions de 
transport i distribució de mercaderies i de productes en general, vinculats a les funcions de 
fragmentació de la càrrega i de distribució de la ciutat. 

S’inclouen en l’ús logístic els serveis tecnològics, serveis a la producció, serveis informàtics, 
serveis de comunicació, recerca i desenvolupament, serveis a les activitats comercials, serveis de 
transport i distribució de mercaderies (viatjant i dependències de les empreses de transport 
destinades a la recepció de paqueteria desagregada). 

Article 10 Ús de  restauració 

Comprèn els locals i establiments dels sectors de la restauració com són restaurants, cafès, bars, 
cafeteries, frankfurts, xocolateries, gelateries, orxateries, granges o similars. 
En el supòsit que aquest locals disposin de discoteques o estiguin considerats bars musicals, 
pubs, whisqueries o similars, estaran adscrits a l’ús recreatiu. 

Article 11  Ús recreatiu  

L’ús recreatiu és el referent a les manifestacions comunitàries de l’oci i de l’espectacle, no 
compreses en cap altre qualificació, que poden generar molèsties tant a l’interior com a l’exterior 
de l’establiment. 
Aquest serveis poden ser de dos tipus: 

A.-  Comprèn els locals amb discoteques, bars musicals, pubs, whisqueries, sales de festa, etc. 
B.-  Comprèn els locals destinats a bingos, cafès, teatres, salons recreatius i similars. 

Han de complir la Llei 10/1990 sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els 
establiments públics.  

Article 12  Ús cultural  

Es comprenen en aquest ús : 
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1 Instal·lacions de museus, biblioteques, sales de conferències, sales d’art i semblants. 
2 Activitats de tipus social, com associacions, agrupacions i semblants. 

Article 13 Ús religiós 

Es comprenen en aquest ús : 
Activitats de tipus religiós o de culte directament lligat a temples, esglésies, mesquites, sinagoga, 
convents, centres parroquials i semblants. Espais destinats a oracions de qualsevol tipus de religió. 
Si l’ús del local és específicament destinat al culte s’haurà d’ubicar obligatòriament en zones 
d’equipament públic o privat. No s’admetrà en cap altre zonificació. 

Article 14  Ús d’extracció  

Aquest ús comprèn les activitats d’explotació de mines o pedreres i moviments de terra en general. 
D'acord amb la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques de l'INE, correspon a les incloses a 
l’agrupació 21 i 23. 

Dins del  terme municipal de Sant Julià de Vilatorta es constata l’existència d’una autorització 
vigent corresponent a “La Carrera”, RA-2695, Excavacions Sant Julià SA, i una en tràmit, com a 
permís d’investigació corresponent a l’explotació “Vic” PI-10164, Petraherm España SL.  

Article 15 Ús d’oficines 

Aquest ús comprèn les activitats administratives i burocràtiques de caràcter públic o privat de 
banca, de borsa, d’assegurances i les de caràcter anàleg, pertanyent a empreses privades o 
públiques i als despatxos professionals. 

Article 16 Ús agrícola i ramader 

Comprèn totes les activitats de manipulació, dipòsit, elaboració de productes agrícoles i ramaders, 
així com les activitats industrials que hi van lligades.  

Article 17 Ús forestal 

Comprèn les activitats  relacionades amb la conservació, plantació i explotació de boscos en 
els termes que regulen la Llei forestal de Catalunya i les disposicions que la desenvolupen.  

Article 18 Ús sanitari – assistencial 

1. És el que correspon al tractament i a l’allotjament de malalts. Queden compresos en aquest 
ús els hospitals, els sanatoris, les clíniques, els dispensaris, els consultoris i altres centres de 
salut. També comprèn els serveis destinats a allotjament comunitari com residències, asils,  
llars de vells, etc, sempre que es tracti de centres assistits, basats en serveis comuns amb 
gestió centralitzada i titularitat indivisible i, per tant, no siguin assimilables a ús residencial, així 
com 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, etc. 

2. S’inclouen també, en aquest ús, les clíniques veterinàries i els establiments semblants que 
disposin dels mateixos equipaments que un centre de salut. Les clíniques veterinàries i 
anàlegs, de petites dimensions, com a consultori d’animals domèstics,  es consideraran com 
a ús de serveis. 

Article 19  Ús educatiu 

Comprèn l’ensenyament en totes les modalitats (escoles bressol, idiomes, informàtica, arts 
plàstiques, conducció o similar) i nivells oficials (preescolar, infantil, primària, secundària, batxillerat 
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i universitari) que s’imparteixin en acadèmies i escoles públiques o privades o en centres docents 
homologats. 

Article 20  Ús esportiu 

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, esquaix, piscines i similars. 

Article 21 Ús de serveis tècnics 

Comprèn els serveis corresponents a les activitats de: 
Proveïment: mercats i escorxadors.
Administració pública: Ajuntaments, Jutjats, etc. 
Diversos: cementiri, servei funerari, bombers, policia, casernes, etc. 

Article 22  Ús d’aparcament. 

1 S’entén per aparcament l’àrea o lloc fora de la calçada especialment destinat a parada o 
estacionament de vehicles. 

2 Es designen amb el nom de “garatge” els espais situats en el subsòl o en edificacions i les 
instal·lacions especials destinades a guardar vehicles, 

3 Es distingeix també entre “garatge d’ús públic” i “garatge d’ús privat”. 

4 El nombre mínim de places en els edificis de nova planta en funció dels usos als quals es 
destina l’edifici són: 

̇ Ús residencial – habitatge: 1 plaça per habitatge 
̇ Ús hoteler:   1 plaça per cada 5 places d’allotjament 

Ús comercial:   Els grans establiments s’ajustaran a les Disposicions del Departament de 
Comerç i de POEC quan es redacti. 

̇ Recreatiu:   1 plaça per cada 4 persones d’aforament. 

Article 23 Regulació específica dels usos i les activitats 

Els usos i activitats s’ajustaran a les determinacions dels tres nivells de regulació següents: 

1. Les que s’estableixen per a cada zona (usos admesos, usos compatibles i usos prohibits). 
2. Les que s’estableixen per la situació relativa respecte d’altres usos. 
3. Les que s’estableixin en relació al nivell d’incidència dels usos sobre l’entorn. 

Article 24 Situacions relatives de les activitats 

1. S’entén per situació relativa d’una activitat cadascuna de les diferents possibilitats 
d’emplaçament físic respecte d’altres usos. 

2. La situació relativa d’una activitat ve determinada per la ubicació que ocupa el local 
principal i l’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 (segons els gràfics 
d’aquest article). 

Situació tipus d’activitat 
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0
Activitat situada exclusivament en planta soterrani i amb accés independent respecte 
d’altres usos. 

1
Activitat situada en planta baixa d’edifici d’habitatges i amb accés independent dels 
habitatges. 

2

Activitat situada en planta baixa d’edifici d’habitatges i amb accés comú amb els 
habitatges. 
Activitat situada en planta pis d’edificis d’habitatges i amb altres usos diferents de 
l’habitatge a les plantes inferiors. 

3
Activitat situada en planta pis d’edifici d’habitatges i amb ús d’habitatge a les plantes 
inferiors. 

4 Activitat situada en planta baixa d’edifici sense habitatges. 
5 Activitat situada en planta pis d’edifici sense habitatges. 
6 Activitat contigua a l’habitatge i situada en edifici d’ús exclusiu. 
7 Activitat contigua a un altre ús que no sigui el d’habitatge i situada en edifici d’ús exclusiu. 
8 Activitat separada d’un altre ús per espai lliure sense edificar. 
9 Activitat situada en edifici aïllat en zones allunyades de nuclis urbans. 

H-A
 A
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H-A
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H
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 A
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Situacions  relatives USOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

<120 m2

120 a 500 m2

500 m2 a 2500 m2

Comerç

Galeries comercials 
Comerç i gran superfície  >2500 m2    

<120 m2Oficines i serveis 
>120 m2

Hoteler
Restauració     

<100  persones d’aforament       Recreatiu
>100  persones d’aforament       

Indústria  taller  
Indústria  tipus I    
Indústria  tipus II     
Indústria  tipus III        

Magatzems    
Serveis t i mediambientals     
Tallers de reparació de vehicles    
Aparcaments    
Estacions de servei       

<120 m2Educatiu 
>120 m2    
<120 m2Sanitari assistencial 
>120 m2

<120 m2    Esportiu 
>120 m2    
<120 m2Associatiu 
>120 m2    

Cultural
<120 m2    

   
Religiós 

>120 m2

   

Article 25 Usos del subsòl. 

1 En el sòl urbà, els usos del subsòl vindran determinats per la zona en la que se situï la 
parcel·la.  

2 En el sòl urbanitzable els usos vindran definits pel planejament sectorial. 

3 En qualsevol cas, serà d’aplicació el que disposa l’article 39 del TRLUC   

Article 26 Usos provisionals 

1 Es consideren usos provisionals els que no estan prohibits per a aquestes normes, que 
s’estableixen de manera temporal, que no requereixen obres o instal·lacions permanents i que 
no dificulten l’execució del POUM. 
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2 Aquest usos poden autoritzar-se, conforme a l’establert a l’article 53 del TRLUC. Els usos i 
obres hauran d’aturar-se o enderrocar-se sense dret a indemnització quan el municipi acordi la 
revocació de l’autorització. No podran iniciar-se les obres o els usos sense l’autorització 
acceptada pel propietari i la inscripció de les condicions indicades al Registre de la Propietat. 

Article 27 Simultaneïtat d’usos 

1 Quan una activitat comprengui diversos usos permesos i sempre que siguin compatibles entre 
si, cadascun haurà de complir totes les condicions específiques aplicables que es determinin 
en el POUM. 

2 El que es disposa en el paràgraf anterior s’aplicarà també als usos que, per la seva mateixa 
naturalesa, no sols siguin compatibles sinó que complementin l’activitat considerada. 

3 Quan en un mateix local es realitzin diverses activitats, es regularà tot el conjunt atenent a l’ús 
més desfavorable pel que fa a les  incidències sobre l’entorn i el medi ambient. 

Article 28 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. 

Article 29 Usos existents 

Els usos existents amb anterioritat a l’aprovació d’aquest POUM podran mantenir-se sempre que 
estiguin autoritzats i adaptats a la legislació vigent. 

Article 30  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’incidències sobre l’entorn o el medi ambient sigui 
superior a aquell que s’indica a la corresponent ordenança reguladora. 

2 Per aquells usos o activitats que, pel nivell d’incidència sobre l’entorn i el medi ambient, 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 a 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.  
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Capítol  II    REGULACIÓ ESPECÍFICA DELS USOS 

Secció I  ACTIVITATS TEMPORALS

Article 31  Instal·lacions de càmping i caravàning 

Només s’admetran en sòl no urbanitzable i caldrà tramitar prèviament un pla especial  

Secció II   AGRÍCOLA I RAMADER

Article 32  Regulació de l’ús agrícola i ramader 

1 La regulació de l’ús agrícola i ramader ha d’ajustar-se a la normativa del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i s’hauran de recaptar els informes pertinents en cada cas. 

2 Les explotacions ramaderes existents, degudament legalitzades, podran ampliar la seva 
activitat amb un major nombre de caps de bestiar, fins a un màxim del 100% de la seva 
capacitat actual, sempre que s’ajustin a les disposicions de la present normativa i que, en cap 
cas, no superin una capacitat final equivalent a les 250URP, dins la categoria que la LIIA 
defineix com “activitats sotmeses al règim de llicència i control ambiental”. 

Article  33  Paràmetres generals 

La construcció de coberts i magatzems agrícoles en el sòl no urbanitzable, sense perjudici de les 
limitacions generals per a aquestes construccions i del que aquest POUM determini per a cada 
zona, han de complir les següents condicions: 

a) Només es permet per a magatzem de productes agrícoles, d’eines del camp i de 
maquinària quan estiguin vinculades a una explotació agrícola o ramadera ja existent. 

b)  Cal acreditar una propietat mínima d’1,5 ha de terres de conreu d’horta o de 4,5 ha de 
terres de conreu de secà en una única extensió.  

c)  No es permet la seva ubicació a més de 50 metres de les cases o masies existents i a les 
que donaran servei i a menys de 100 m des de l’eix de carreteres i a 15 m de camins 
existents. 

d)  En els llocs on sigui freqüent l’arbrat, es projectarà i plantarà al llarg de les edificacions 
fileres d’arbres, d’una espècie autòctona, en una proporció mínima d’un arbre cada 5 m de 
longitud, a l’objecte de matisar l’impacte visual de la construcció. 

Secció III   APROFITAMENT FORESTAL

Article 34  Regulació dels usos i activitats forestals 

1 Principis generals 
Els usos i les activitats forestals s’han de desenvolupar amb criteris de gestió sostenible dels 
terrenys forestals i de forma que sigui compatible l’aprofitament dels recursos forestals amb la 
millora constant de la massa forestal. 

D’acord amb la Llei forestal de Catalunya, els usos i les activitats forestals han de mantenir la 
coberta vegetal de caràcter forestal sense perjudici de les activitats autoritzades. 
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2 Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal . Aforestació i reforestació 

a. L’administració forestal ha de promoure la redacció de Plans tècnics de gestió i millora 
forestal (PTGMF) per tal de garantir una gestió forestal basada en els principis generals 
d’aquest article i en la resta de determinacions d’aquestes normes. 

b. Les activitats d’aforestació i reforestació (activitats que tenen com a objectius la creació 
i restauració de masses forestals) se sotmetran a l’informe previ i preceptiu de l’òrgan 
gestor. Aquestes activitats han de ser projectades en el marc d’un PTGMF o projecte 
de repoblació o justificació tècnica de les espècies escollides, finalitat, mètode i densitat 
de la repoblació, quan es desenvolupin en finques de superfície superior a les 10 ha En 
finques inferiors a les 10 ha és suficient l’autorització administrativa del Departament de 
Medi Ambient. 

3 Plantacions forestals 

a. Les plantacions d’espècies arbòries i arbustives de creixement ràpid amb caràcter de 
terrenys forestals temporals d’acord amb l’article 2.3 de la LFC es faran preferentment, 
a la zona d’interès agrícola o agroforestal. En aquest cas, així com a l’entorn enjardinat 
dels habitatges i altres construccions, s’admet la plantació d’altres espècies de les que 
s’indiquen  a l’apartat anterior. En qualsevol cas, cal preveure les mesures necessàries 
per evitar la possible dispersió espontània d’espècies exòtiques com ara la robínia 
(Robínia Pseudoacacia), la mimosa (Acàcia sp.) i l’ailant (Ailanthus altíssima). 

b. Les plantacions forestals que es desenvolupin de forma adjacent amb els torrents i 
rieres, en cap cas poden suposar la substitució, eliminació o degradació de les 
comunitats autòctones de ribera. En qualsevol cas, s’ha de deixar un espai lliure de 
plantació que permeti el desenvolupament de la vegetació de ribera. 

4 Aprofitaments forestals 

a) Els aprofitaments forestals s’han de dur a terme d’acord amb la Llei forestal de 
Catalunya. 

b) Aprofitament en els àrees de bosc de ribera: 

- En general, no s’admeten les tallades arreu ni cap tipus d’actuació 
d’aprofitament dins de les lleres de rieres i torrents. 

- No obstant, queda oberta la possibilitat de compatibilitzar la protecció del 
paisatge i els recursos hídrics amb la gestió forestal, podent-se dur a terme 
tallades en superfícies més reduïdes i de forma rotativa dins de les mateixes 
rieres, establint-ne el temps i el lloc sempre que sigui favorable l’informe previ 
del Departament de Medi Ambient. 

- Amb el propòsit de protegir el fràgil ecosistema que conformen les rieres, es 
prohibeix qualsevol tipus d’aprofitament (tala, recol·lecció de fruits, etc) 
d’aquells arbres o arbusts situats dins la llera d’una riera o torrent. 

c) D’acord amb la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis forestals, 
s’estableix com a obligatori el trossejar o triturar les capçades dels aprofitaments 
forestals que no siguin retirats, en una franja de 20 metres d’amplada, a banda i 
banda dels camins. 

d) Respecte del desarrelament d’arbres i arbustos per a ús de jardineria, es 
considerarà un aprofitament possible si les característiques de l’estació forestal ho 
permeten i d’acord amb les determinacions establertes en el Decret 175/96 o 
legislació sectorial vigent.  
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5    Activitats de desembosc 

a. En les activitats de desembosc s’han d’utilitzar tècniques que assegurin la protecció del 
sòl i malmetin el mínim possible la vegetació del sotabosc. 

b. Les pistes de desembosc tenen caràcter temporal i hauran de seguir les directrius 
següents. 

- S’ha de seguir el criteri de mínima obertura de pistes de desembosc. S’han d’utilitzar 
les existents sempre que sigui possible, o bé habilitar pistes antigues irreconeixibles 
abans d’obrir-ne de noves sempre i quan això no suposi un impacte més gran sobre 
els sòls i la coberta forestal. 

- Les vies de desembosc no han de circular pel llit de rieres i torrents, ni produir-hi  
alteracions a la seva morfologia o a les comunitats vegetals. 

- Cal prendre les mesures oportunes per a la posterior regeneració espontània de la 
vegetació a les vies obertes.  Excepte en el cas que coincideixin amb la xarxa viària 
bàsica definida en aquest pla, les pistes de desembosc han de ser tancades a la 
circulació motoritzada general en el moment que s’acabin les tasques desembosc. 

- L’obertura de pistes de desembosc està subjecta a comunicació a l’Ajuntament. 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5817 – 14.2.20119086

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

200

Secció IV   APROFITAMENTS D’AIGUA

Article 35  Regulació dels aprofitaments d’aigua 

1 Els aprofitaments d’aigua es regularan per la normativa sectorial vigent i en especial pel 
Decret 328/1998, d’11 d’octubre, i en qualsevol cas, per poder-se fer efectius hauran de 
comptar amb l’autorització de l’ACA. 

2. Les noves extraccions a més de complir amb els corresponents tràmits legals pertinents, 
han de garantir les següents prescripcions: 

a) La permanència dels cabals superficials aigües avall de l’extracció. 
b) La permanència dels cabals de les fonts i surgències properes. 
c) No es podrà excedir la capacitat de càrrega de l’aqüífer de la zona. 
d) En cap cas, no es poden realitzar extraccions directes d’un curs d’aigua superficial 

d’origen natural. 
e) Les instal·lacions de captació  i obres de construcció i manteniment de la captació, 

situades a prop de torrents i cursos d’aigua no podran limitar la secció de la llera ni 
malmetre les comunitats naturals adjacents. 

Article 36 Regulació de les basses 

Dins del sòl no urbanitzable, s’admetran tan sols aquelles que quedin incloses dins dels grups 
que  a continuació es delimiten : 

a. Basses de prevenció d’incendis: Són aquelles que es destinen exclusivament a 
l’abastament d’aigua per a l’extinció d’incendis. Són artificials, de mida gran i 
permanents.  

b. Basses per a usos agrícoles i ramaders: Són aquelles que es destinen a  activitats 
agropecuàries, són generalment de mida petita o gran. La majoria no són permanents ja 
que es nodreixen de l’aigua de pluja. 

c. Basses  d’interès ecològic: Són aquelles basses naturals o artificials en desús, és a dir, 
que no s’utilitzen pels usos pels quals varen ser construïdes i basses agrícoles que, per 
la seva situació abasten assentaments de poblacions residuals de fauna. 
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Capítol  III   REGULACIÓ DE L’ÚS INDUSTRIAL 

Article 37 Classificació d’activitats 

1  Les activitats es qualificaran atenent  el que disposa la LIIA, el seu Reglament, les parts vigents 
de l’antic reglament de les activitats  molestes, insalubres, nocives o perilloses de l’any 1965, i 
el que preveuen les ordenances municipals actuals o les que es promulguin més endavant 
respectant, en tot cas, aquestes normes. 

2   Les ordenances municipals reguladores de l’ús industrial i del règim dels elements industrials o 
sobre protecció del medi ambient i contra els sorolls, les vibracions, els fums, les olors, o 
qualsevol forma de contaminació, es consideren part integrant del conjunt Normatiu de l’ús 
industrial i s’han de complir de manera obligatòria i directa sense necessitat d’un acte previ o 
d’un requeriment de subjecció individual. 

Article 38 Categories 
La classificació industrial per categories és la següent: 

Indústria- taller
Comprèn aquells tallers i establiments, de caràcter individual o familiar, no molestos ni perillosos 
per l’habitatge i l’entorn, destinats a activitats de reparació, transformació i manteniment de 
productes a petita escala, que compleixen tots els paràmetres perquè les activitats que en ells s’hi 
desenvolupin siguin considerades com innòcues d’acord amb la corresponent Ordenança 
municipal. 
Aquests establiments tindran, a més, les següents limitacions: 

Superfície útil màxima: 100m². 
Càrrega de foc inferior a 100Mcal/m². 
Horari de treball: diürn. 

Indústria tipus I
Comprèn aquelles indústries compatibles amb l’ús residencial i que no produeixen efectes 
molestos ni són perilloses respecte de l’habitatge i l’entorn, amb horari de treball únicament diürn. 
S’inclou en aquesta categoria les petites indústries i els tallers de manteniment de vehicles del ram 
mecànic i d’electricitat, entesos com activitat mixta d’indústria i servei que són compatibles amb 
l’ús residencial, però no els tallers del ram de planxa o pintura. 

Indústria tipus II
Comprèn aquelles indústries condicionades a l’ús dominant de l’entorn, que poden produir efectes 
molestos sobre altres usos i que, fins i tot amb l’adopció de mesures correctores, no es poden 
admetre al costat de l’habitatge, excepte en sectors especialment reglamentats. 
Comprèn, en general, la petita i mitjana indústria, excepte aquelles que per les seves 
característiques no poden ser admeses en proximitat a d’altres indústries. 
Els tallers de reparació de vehicles del ram de planxa i pintura, s’inclouen en aquest grup. 

Indústria tipus III
Comprèn aquelles indústries que per les seves característiques s’hagin d’instal·lar en zones 
industrials sense contigüitat amb altres activitats alienes a elles. 

Article 39 Instal·lacions auxiliars 

A més de les activitats industrials pròpiament dites, es defineixen les activitats de serveis i les 
instal·lacions auxiliars d’indústries. 

1 S’entén per activitats de serveis, les que s’hagin de prestar a una comunitat d’habitatges o de 
residents. Sense fer-ne una enumeració exhaustiva, comprenen: bugaderia, túnels de rentat de 
vehicles, instal·lacions de climatització, de manutenció, d’aparells elevadors, etc. 

2 S’entén per instal·lació auxiliar d’una indústria, els dipòsits per a combustibles destinats a 
calefacció, element de transport intern i manutenció, així com les instal·lacions de climatització 
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depuració i semblants, al servei de l’activitat pròpia. Aquestes instal·lacions vindran regulades 
per la seva reglamentació pròpia, tant estatal com municipal i, en casos especials, per les 
directrius dels serveis tècnics municipals 

3 Aquestes activitats no es classificaran, en general, en categories industrials, a excepció del cas 
que, per les seves dimensions, la seva naturalesa, les molèsties o la perillositat que puguin 
produir, els correspongui ser classificades com a activitat d’una determinada categoria. 

Article 40 Situació dels locals industrials segons el seu emplaçament 

S’entén per situació relativa cada una de les diferents possibilitats de separació entre indústria i 
habitatges o indústries entre si. 

1. A efectes de l’ús industrial s’entendrà, per planta de pis, la que correspon a una cota superior 
de qualsevol de les vies públiques en les quals l’edificació tingui façana; per planta baixa, la 
immediatament inferior a la planta de pisos; i plantes subterrànies, les inferiors a la planta 
baixa. 

2 S’entendrà per edifici industrial en zones on s’admeti la construcció d’habitatges aquelles parets 
de separació del qual amb els predis que confronten a partir dels fonaments, deixin un espai 
lliure mig de 15 cm i no tingui contacte amb els edificis veïns, excepte en les façanes, on es 
disposarà l’aïllament per punts de dilatació i en la part superior, on es disposarà d’un tancat o 
protecció amb material elàstic per evitar la introducció d’escombraries i aigua de pluja en l’espai 
intermedi. La construcció i la conservació de les juntes de dilatació de les façanes i la protecció 
superior anirà a càrrec del propietari de l’edifici industrial. 

Article 41 Nivell d’incidència 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 altres usos i fonamentalment sobre l’ús residencial pugui 
permetre la seva compatibilitat. 

b)  Que els efectes a l’entorn i el medi ambient 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: 

Densitat de potència: resolució de potència per metre quadrat en superfície destinada a 
ús industrial. 

Contaminació sonora  
A- Soroll 
B- Vibracions 

Contaminació atmosfèrica. 
A- Gasos 
B- Olors 

Radiacions  electromagnètiques. 

Enlluernaments. 
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Secció I   DENSITAT DE POTÈNCIA

Article 42  Densitat de potència 

És la potència instal·lada per metre quadrat de superfície destinada a ús industrial. 
La potència computada no donarà la necessària per accionar muntacàrregues, ascensors, 
condicionadors d’aire, calefacció i d’altres per condicionar el local i per mantenir-lo. 

La superfície computada només inclourà la destinada a la indústria, amb exclusió de la que 
s’utilitzarà en despatxos, oficines i altres dependències auxiliars no industrials. 

Quan una mateixa activitat industrial ocupi diverses situacions en un mateix edifici, la potència a 
instal·lar estarà d’acord amb el quadre esmentat en aquest article. 

Els límits de potència, tant pel total de la instal·lació com per la potència individual de cada motor, 
podran ser sobrepassats en aquells casos en què, a judici dels serveis tècnics municipals, el grau 
de molèstia, nocivitat o perillositat no sobrepassi el valor autoritzat en l’emplaçament proposat. 

Secció II  CONTAMINACIÓ SONORA

Article 43   Soroll

1 Serà d’aplicació la Llei 16/2002 “De protecció contra la contaminació acústica”, el que 
preveuen les ordenances municipals actuals o les que es promulguin més endavant 
respectant, en tot cas, aquestes Normes. 
Es definiran en el territori les següents zones: 

Zona de sensibilitat acústica alta   A 
Zona de sensibilitat acústica moderada  B 
Zona de sensibilitat acústica baixa   C 
Zona de soroll 

Es defineix com a zona de sensibilitat acústica alta A, aquells sectors de territori que requereixen 
una protecció alta contra el soroll. 
Es defineix com a zona de sensibilitat acústica moderada B, aquells sectors de territori que 
admeten una protecció moderada del soroll. 
Es defineix com a zona de sensibilitat acústica baixa C, aquells sectors de territori que admeten 
una protecció baixa del soroll. 
L’avaluació de la contaminació acústica, es realitzarà atenent a: 

Valor límit d’immissió: d’aplicació a tot el que es faci nou a partir de la Llei 16/2002 
Valor d’atenció: d’aplicació a tot l’existent abans de la Llei 16/2002. 

Els límits d’aplicació seran els indicats en els annexos 1-3-4 de la Llei 16/2002

2  S’exigirà un estudi d’impacte acústic amb el contingut establert per l’annex 10 de la Llei 
16/2002, a totes les activitats contigües a habitatges en les situacions 0-1-2-i 3 i que estiguin 
incloses dins dels annexos III o superiors de la LIIA, en horari nocturn

 S’exigirà un projecte acústic a aquelles activitats contigües amb usos educatius o sanitari- 
assistencials. 

 Els serveis tècnics municipals podran exigir la presentació de projectes acústics a aquelles 
activitats que malgrat que funcionin exclusivament en horari diürn, es realitzin en contigüitat 
amb l’habitatge i presentin especial problemàtica pel que fa als sorolls i a les vibracions. 

3 Les zones de capacitat acústica estan indicades en el plànol  012.N Mapa de capacitat 
acústica

Article 44  Vibració 

Serà d’aplicació la Llei 16/2002 “De protecció contra la contaminació acústica”, el que  preveuen 
les ordenances municipals actuals o les que es promulguin més endavant respectant, en tot cas, 
aquestes normes. 
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a. Es prohibeix d’inserir qualsevol element de màquina o els seus suports en parets mitgera i 
sostre de separació entre locals de qualsevol classe o activitat. La inserció de tota 
màquina o òrgan mòbil en sòls o estructures s’efectuarà mitjançant la interposició dels 
dispositius antivibradors adequats.  

b. Tota màquina o òrgan mòbil susceptible de produir vibracions ancorat a sòls o estructures, 
caldrà que s’instal·li mitjançant la interposició dels dispositius antivibradors adequats i es 
disposaran de manera que les seves parts més sortints quedin a una distància mínima de 
0,80 metres dels nous perímetres 

c. Els conductes pels quals circulin fluids en forma forçada connectats directament amb 
màquines que tinguin òrgans en moviment disposaran dels dispositius antivibradors que 
impedeixin la transmissió de les vibracions generals en aquestes màquines o en els 
conductes a través de les brides o suports de qualsevol classe o activitat. El pas del 
conducte a través de murs, sostres, etc, s’efectuarà sense encastaments i amb suports 
elàstics. 

Secció III CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Article 45  Emissió de gasos 
Definicions

a. Activitat potencialment contaminant de l’atmosfera és aquella que, per raó de les seves 
emissions, provoqui la presència en l’aire de substàncies o de formes d’energia que 
impliquin risc, dany immediat o diferit o molèsties per a les persones i per als béns de 
qualsevol naturalesa. 

b. Els règims de prevenció i control als quals estaran sotmeses les activitats a implantar 
seran, segons s’escaigui, els previstos en la LIIA i, en el seu cas, per allò que determini la 
normativa sectorial en matèria de protecció de l’ambient atmosfèric 

1 Classificació de les activitats en funció de la contaminació atmosfèrica
A partir de la relació d’activitats potencialment contaminants de l’atmosfera indicades en el Decret 
322/87, per classificar les activitats en funció de la repercussió sobre l’ambient atmosfèric, 
s’estableixen els grups següents: 

Grup A:  Activitats especialment contaminants de l’atmosfera que s’han d’instal·lar en zones 
especials. 

Grup B:  Activitats molt contaminants de l’atmosfera que han de disposar de les instal·lacions 
adients perquè es respectin els nivells admissibles d’emissió de contaminants a 
l’atmosfera. 

Grup C:  Activitats contaminants de l’atmosfera que hauran de mantenir en tot moment els 
nivells d’emissió de contaminants per sota dels nivells màxims admissibles. 

Grup D:  Activitats no incloses en els grups A, B, C, de les quals els nivells d’emissió de 
contaminants estan per sota dels nivells màxims admissibles. 

Les activitats classificades en el grup A no són admissibles amb caràcter general. Malgrat això, i 
després de redactar un estudi d’impacte ambiental, l’Ajuntament podrà autoritzar, si s’escau, 
aquestes activitats. 

2 Emissions a l’atmosfera
a Els nivells màxims d’emissió de contaminats a l’atmosfera són els que s’indiquen al Decret 

833/75, del 6 de febrer, que desenvolupa la Llei 38/72, de 22 de desembre, o qualsevol altra 
normativa que el substitueixi o complementi. 

b No es poden llençar a l’exterior fums, bafs, gasos, vapors o aire amb substàncies en 
suspensió o a temperatura diferent que l’ambient per les façanes i els patis de tot tipus. Se 
n’exceptuen les instal·lacions mòbils de refrigeració de potència inferior a 10.000 
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Kfrigories/hora, sempre que la temperatura del flux d’aire que incideixi en obertures alienes no 
sigui perceptiblement diferent del de l’entorn. 

c L’evacuació d’aire i contaminants a l’exterior s’ha de fer per xemeneies o conductes. Segons 
els tipus de contaminants emesos es distingeixen quatre nivells. 

NIVELL 1: Focus de combustió que consumeixin combustibles gasosos, instal·lacions de 
renovació d’aire, instal·lacions de condicionament o qualsevol altre que no emeti 
contaminants. 

NIVELL 2:  Focus de combustió que consumeixin combustibles en els quals el contingut de sofre 
és igual o inferior a l’1% i normalment emeten fums d’opacitat inferior al número 1 de 
l’escala de Ringelmann; activitats que desprenen baf o pudor. 

NIVELL 3:  Focus de combustió que utilitzen combustibles en els quals el contingut de sofre és 
igual o inferior al 2,5% i que normalment emeten fum d’opacitat inferior al número 1 de 
l’escala de Ringelmann, tret dels moments d’encesa i càrrega i, en aquest cas o del 
qual l’opacitat no sigui superior a 10 min/h; activitats que desprenen emanacions de 
gasos irritants o tòxics. 

NIVELL 4:  Xemeneies que normalment emeten fum d’opacitat inferior al número 2 de l’escala de 
Ringelmann i al número 3 en els moments d’encesa i càrrega, per un temps no 
superior a 10 min /h; activitats que desprenen partícules sòlides en suspensió. 

d.  Per a aquells contaminants que no tinguin fixat legalment el límit d’emissió regiran els nivells 
que es determinin, en el seu cas, en l’autorització o llicència ambiental per a l’exercici de 
l’activitat.  Aquestes activitats resten sotmeses igualment, si s’escau, a l’obligació d’instal·lar 
els sensors automàtics necessaris que permetin dur a terme les mesures d’autocontrol que 
s’assenyalin en l’esmentada llicència. 

3 Alçada de xemeneies.
L’alçada de les xemeneies per als diferents nivells serà: 

NIVELL 1:  Alçada superior a 2 metres a tota edificació situada dins un cercle de radi  de 10 m 
i amb centre a la xemeneia. 

NIVELL 2:  Alçada superior a 3 metres a tota edificació situada dins un cercle de radi de 25 m 
i amb centre a la xemeneia. 

NIVELL 3:  Alçada superior a 4 metres a tota edificació situada en un cercle de radi de 40 m i 
amb centre a la xemeneia. 

NIVELL 4:  Alçada superior a 6 metres a tota edificació situada dins d’un cercle de radi de 80 
m i amb centre a la xemeneia. 

En qualsevol dels casos les instal·lacions hauran de disposar de filtres adequats i/o instal·lacions 
de rentat de gasos 

Article 46  Olors 
Els processos o les operacions industrials, que en el seu funcionament normal o a causa de 
determinades circumstancies puguin alliberar substàncies oloroses,  caldrà que adoptin  mesures 
de contenció i evacuació i tractament dels gasos abans de ser enviats a l’atmosfera. 
Mentre  no s’aprovi cap normativa específica (prEN13725:1999), s’aplicarà la que a continuació 
s’especifica: Sempre que les emissions tinguin un nivell igual o superior a 100.000 unitats d’olor 
per m3 (UO/m2) serà  obligatori la reducció de l’olor fins el 99% com a mínim. 
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Llindar d’aplicació 
Llindar d’olor < 1 ppm      
Cabal d’emissió d’1,5 Durada diària inferior a 1 hora  sense límit d’U.O. 

Durada diària superior a 1 hora  1.000 U.O./m3

Cabal d’emissió d’1,5 a 80 m3/min 1.000 U.O./m3

Cabal d’emissió > a 80 m3/min El valor de referència de 1.000 U.O./m3 es 
disminuirà amb el mateix factor en què se superi el 
cabal d’emissió de 80 m3/min

Fórmula pel càlcul del valor de referència V80=
Q

x10380

Llindar d’olor > 1 ppm 
Cabal d’emissió  fins a 10 m3/min  Durada diària inferior a 1 hora  sense límit d’U.O. 
Cabal d’emissió  de 10 a 30033/min  1.000 U.O./m3

Cabal d’emissió > a 300 m3/min El valor de referència de 1.000 U.O./m3 es 
disminuirà amb el mateix factor en què se superi el 
cabal d’emissió de 300 m3/min

Fórmula pel càlcul del valor de referència V300=
Q

x103300

On:      V : valor de referència en U.O./m3

  Q: cabal d’emissió en m3/min 

Secció IV  RADIACIONS ELECTROMAGNÈTIQUES

Article 47  Radiacions  electromagnètiques 

1 Les radiacions electromagnètiques es classifiquen en dos grups: 

a. Radiacions no ionitzants (freqüència compresa entre 0 i 3000 Thz). 
b. Radiacions ionitzants (freqüència superior a 3 Phz). 

2 No es permet la instal·lació d’activitats que produeixen radiacions no ionitzants que  afectin el 
funcionament d’altres instal·lacions alienes a l’activitat. Només s’admetran instal·lacions 
ionitzants que tinguin finalitat mèdica i hauran de complir la normativa específica següent: 

a.  Instal·lacions de Raigs X aplicades al diagnòstic mèdic (Es regirà per allò que estableix 
el R.D. 1891/1991 o les normes que en el futur el modifiquin o substitueixin). 

b. Instal·lacions constituïdes per acceleradors de partícules, equips de Raigs X utilitzats 
per teràpia mèdica, no inclosos en el paràgraf anterior, (Es regirà per allò que estableix 
el D. 2869/1972 o les normes que en el futur el modifiquin o substitueixin). 

3 Pel que respecta a infraestructures de radiocomunicació i telecomunicacions : 

a. No s’admetran, dins del nucli urbà, la col·locació de “postes” marins destinats a radiofonia, 
telefonia, etc. En el seu lloc es recorrerà a les tecnologies més avançades que redueixin 
l’impacte  visual i de menor radiació d’emissió. 

b. La instal·lació de nous pals marins de radiofonia, telefonia o similars serà objecte d’un pla 
especial per fixar la seva situació i les mides correctores i només es podrà situar en sòl no 
urbanitzable. 

c. Les infraestructures de radiocomunicació s’ubicaran preferentment en antenes ja existents 
i es compartiran per les diferents companyies si tecnològicament es possible. 

d. La instal·lació primera per part d’una empresa adjudicatària no li donarà dret exclusiu i es 
permetrà que qualsevol altre empresa s’hi pugui instal·lar coherentment amb un projecte 
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que respecti el criteri unitari i sempre que sigui  tecnològicament possible. 

4 A l’hora de traçar noves línies de telecomunicació amb cable en sòl no urbanitzable, caldrà 
tenir en compte els efectes sobre el paisatge urbà i els elements catalogats. En cas de sòls 
urbans o urbanitzables serà obligatori el soterrament de les mateixes. 

Article 48 Infraestructures de telecomunicacions en els edificis 

1 En els edificis de nova planta i en els edificis que es rehabilitin integralment, caldrà preveure la 
reserva d’espai per la instal·lació i conducció de connexions de les possibles antenes que 
s’han de situar a les cobertes dels habitatges. Això sense perjudici dels supòsits indicats en  
l’article 2 del RD 1/1998 d’infraestructures de telecomunicacions, pel qual es regiran les 
relacions jurídiques privades dels edificis, de nova construcció o no, en règim de propietat 
horitzontal. 

2 Es considera antiestètica, als efectes de l’article 6.1 b de l'esmentat RD, la col·locació 
d’antenes individuals quan el nombre de les instal·lades sigui superior a dues. En aquest cas 
serà obligatòria la instal·lació de la infraestructura comuna d’accés als serveis de comunicació. 

3 Respecte de les antenes de recepció dels programes del serveis públics o comercials de 
radiodifusió i televisió. 

a. No se’n podrà instal·lar a les finestres, balconades, façanes i paraments perimetrals dels 
edifici. 

b. No se’n podran instal·lar en els espais lliures d’edificació, tant d’ús públic com privat.  
c. A l’exterior del volum edificat només es podrà instal·lar un únic sistema de recepció per 

cada edifici i cada funció que no es pugui integrar tecnològicament amb altres en un 
mateix sistema. En cas d’haver-hi una antena instal·lada en l’edifici, aquesta tindrà el 
caràcter d’antena col·lectiva i el propietari del immoble o comunitat de propietaris haurà 
d’adoptar les mesures necessàries perquè tothom que ho vulgui pugi connectar-s’hi. 
Això implica rescabalar qui hagi pagat la instal·lació de l’antena en la part proporcional. 

d. Quan s’instal·lin en la coberta dels edificis, caldrà escollir la ubicació que millor eviti que 
siguin vistes des de les vies i espais públics i que sigui compatible amb la seva funció. 

e. Les antenes parabòliques i les de torre composta, que s’instal·lin en edificis existents, de 
nova construcció o edificis catalogats, s’hauran de col·locar de la forma més adequada per 
evitar qualsevol impacte desfavorable contra l’edifici, Si no fos possible reduir l'impacte a 
nivells admissibles es podrà denegar l’autorització de la instal·lació. 

f. Les línies de distribució entre el sistema de recepció de la senyal i el sistema 
d’amplificació, i entre aquest i la derivació de cada pis, hauran d’anar encastades o 
soterrades. Únicament en ocasions excepcionals, es podran col·locar, preferentment en 
tub rígid o en cable despullat de color neutre, en terrats, en parets interiors no vistes, i 
patis de serveis interiors dels edificis.  

g. En cap cas les antenes no poden incorporar llegendes o anagrames que es pugui 
interpretar que tenen caràcter publicitari i, si són visibles, només poden ser de color 
neutre. 

h. En cas que la petició per a la instal·lació de l’antena sigui formulada per un operador de 
sistemes d’emissions per satèl·lit, caldrà que, a part de la documentació prevista en la 
present ordenança, justifiqui que no és possible captar el senyal d’una altra antena, 
encara que aquesta no es trobi en el mateix edifici on l’abonat pretengui connectar-se. 

Article 49   Antenes d’emissions de programes dels serveis públics o comercials 
de radiodifusió o televisió 

Les antenes d’emissions de programes dels serveis públics o comercials de ràdio i televisió, 
únicament es podran instal·lar en els complexos previstos a l’efecte.  
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Article 50  Antenes de radioafeccionats 

1. Les antenes per a radioafeccionats que no quedin fora de la vista de qualsevol via pública o 
espai de caràcter públic o comunitari només es podran instal·lar a les cobertes del edificis. 

2 La instal·lació de qualsevol tipus d’antena d’aquesta mena en edificis o conjunts catalogats 
estarà sotmesa a les mateixes garanties d’innocuïtat per els elements a protegir. 

3 L’autorització per a la instal·lació de més d’una antena per aquesta funció, en un mateix 
edifici, serà discrecional per a l’administració municipal, i es basarà en els previsibles efectes 
de contaminació visual que es pugui produir. 

4 Un radioafeccionat no podrà disposar de més d’una instal·lació d’aquesta mena en un edifici, i 
això únicament quan sigui titular d’un habitatge o local ubicat en aquest edifici. 

Article 51  Radioenllaços i comunicacions privades 

1  Com a regla general, les antenes per a radio, enllaços i comunicacions privades, degudament 
autoritzades per l’administració competent en telecomunicacions, s’hauran d’instal·lar als 
complexos previstos, llevat que se situïn en sòl qualificat de serveis tècnics o amb altre 
qualificació urbanística que permeti expressament aquest ús, o que quedin fora de vista de 
qualsevol via pública o espai públic o privat. 

2  Excepcionalment, i mitjançant la presentació del pla d’implantació que justifiqui la  necessitat 
d’instal·lar algun o alguns elements de la xarxa en situació diferent, se’n podrà autoritzar la 
ubicació sobre la coberta d’edificis, en qualsevol cas, l’autorització estarà sotmesa a les 
mateixes garanties d’innocuïtat pels elements a protegir assenyalades en aquesta ordenança. 

Article 52.  Instal·lacions per a telefonia mòbil personal, sistemes de substitució de 
la xarxa de cablejat i altres serveis de telefonia pública 

1  Els sistemes de substitució, en cas d’avaria, de la xarxa cablejada per a enllaços per a ràdio 
per a altres serveis radio elèctrics de telefonia pública estaran subjectes a l’aprovació prèvia 
del pla d’implantació de desenvolupament del conjunt de tota la xarxa dintre del terme 
municipal, en el qual caldrà justificar la solució proposada amb criteris tècnics de cobertura 
geogràfica i en relació amb les altres alternatives possibles. L'esmentat pla haurà de definir, 
també, la tipologia de les antenes per a cada emplaçament. 

2  Els operadors hauran de presentar el pla d’implantació de cobertura actual. 

3  Les antenes de telefonia mòbil hauran d’utilitzar la major tecnologia disponible que sigui 
compatible amb la minimització de l'impacte visual. 

4  Limitacions d’instal·lació: 
- No s’autoritzaran les antenes de telefonia mòbil que no resultin compatibles amb l’entorn 

perquè hi provoquin un impacte visual no admissible. 
- Amb caràcter general no s’autoritzarà la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil en edificis 

o conjunts protegits, llevat dels casos concrets i excepcionals que tinguin informe favorable 
dels serveis municipals competents en protecció del patrimoni històric, artístic i 
monumental, i de protecció i millora del paisatge urbà. 

5. Les llicències per a la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil tindran el caràcter provisional i 
es podran  revisar  a instància de l’Ajuntament, transcorregut el termini de dos anys com a 
mínim des de la data d’atorgament de la llicència o de la seva darrera revisió. Els criteris per 
aquesta revisió es fonamentaran en l’eventual existència de noves tecnologies que facin 
possible la reducció d’impacte visual. 

6  Les sol·licituds de llicències per a la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil seran sotmeses a 
l'informe previ dels serveis tècnics municipals 
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Article 53  Línies de transport d’energia elèctrica: 

El traçat de noves línies en sòl no urbanitzable es fixarà amb un pla especial amb la finalitat de 
minimitzar els efectes sobre el paisatge i els elements catalogats. Aquest pla especial haurà 
d’ajustar-se a les condicions següents: 

1 Condicions del traçat. Sempre que sigui possible se seguirà el relleu del terreny, s’allunyarà 
dels edificis  inclosos en el catàleg i se seguiran, preferentment, les vies de comunicació, límits 
parcel·laris, etc. 

2 Corredors. S’evitaran, sempre que es pugui, l’obertura de nous corredors. En cas de 
necessitat, es prendran les mides correctores encaminades a minimitzar l’impacte paisatgístic i 
caldrà garantir sempre la cobertura vegetal i arbòria que eviti l’erosió del substrat. 

3 Suports. S’aplicaran les mesures necessàries per minimitzar l’impacte sobre l’avifauna i es 
procurarà integrar els suports  tant pel disseny com pel seu color al medi paisatgístic. 

4 Vegetació. El tractament de la vegetació es farà respectant l’estrat arbustiu d’alçada no superior 
a 1,50 metres i les espècies arbòries que no suposin un perill per a la necessària seguretat de 
la línia. 

5 Instal·lació i manteniment de les línies elèctriques amb l’adopció de mesures per a la disminució 
del perill per l’avifauna. 

6 Abalisament. Incorporació a suports i línies dels medis d’abalisament necessaris per a garantir 
el tràfic dels medis aeris en cas d’incendi. 

Secció V  ENLLUERNAMENTS 

Article 54 Enlluernament 

Des dels límits exteriors de la línia de solar o parcel·la o del número edificable mitger pertanyent 
als veïns immediats, no podrà ser visible cap enlluernament directe o reflectit, de fonts lluminoses 
de gran intensitat o de processos d’incandescència a altes temperatures, com combustió, 
soldadures o altres. Cap focus emissor de llum amb caràcter fix, bé sigui per acció directa o 
reflectida no podrà suposar un enlluernament perillós per a vehicles o vianants que circulin per vies 
públiques. 

Secció VI  HIDROCARBURS

Article 55 Centre d'emmagatzematge d'hidrocarburs 

A Sant julià de Vilatorta existeix un centre d'emmagatzematge i xarxa local de distribució de gas 
propà canalitzat, amb la qual cosa s'hauran de respectar les distàncies de seguretat  inherents de 
l'existència d'aquestes instal·lacions. 

Serà d'aplicació la reglamentació vigent, concretament : 

Reial Decret 916,2006, de 28 de juliol, pel que s'aprova el reglament tècnic de distribució i  
utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries 
ICG 01 a 11. 

Decret 120/1992 de 28 d'abril pel qual es regulen les característiques que han d'acomplir 
les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que 
discórren pel subsòl (DOGC núm. 1606 de 12.06.1992), i Decret 196/1992 de 4 d'agost 
que el modifica parcialment (DOGC núm. 1649 de 25.09.1992). 
Ordre de 5 de juliol del 1993, pel qual s'aprova el procediment de control aplicable a les 
xarxes dels serveis públics que discórren pel subsòl (DOGC núm. 1782 d’11.08.1993.) 
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Secció VII  RESIDUS

Article 56 Definicions 

Els residus es classifiquen en tres categories: 

1. Residus especials. És residu especials  tot residu comprès en l’àmbit d’aplicació de la Directiva 
91/689/CE, del 12 de desembre. 

2. Residus no especials. És residu no especial tot residu que no és classificat com a especial o 
com a inert. 

3. Residus inerts. És residu inert el residu que, una vegada dipositat en un abocador, no 
experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives i que compleix els 
criteris de lixiviació determinats per reglament. 

Article 57 Tractament de residus 

1. Els residus s’han de gestionar obligatòriament d’acord amb les determinacions establertes 
en el Catàleg de Residus de Catalunya. 

2. El Catàleg de Residus de Catalunya regula com a formes de gestió dels residus les activitats 
de valorització, tractament i disposició del rebuig. 

3. Per a la gestió dels residus per als quals no hi hagi instal·lacions autoritzades per fer els 
tractaments que resulten d’aplicació del Catàleg, els productors o posseïdors d’aquests 
residus podran proposar formes de gestió alternatives que podran ser excepcionalment 
autoritzades per la Junta de Residus, sempre que se’n garanteixi una gestió ambientalment 
correcta. 

4. Els productors de residus estan obligats a complir allò que estableix la normativa vigent que 
a continuació es relaciona: 

Normativa General 
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i Decret 34/1996, de 9 de gener, 
pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya; modificat pel Decret 92/1999, de 
6 d’abril  i per la Resolució de 27 d’octubre de 1999 

Residus industrials 
Llei 6/1983 de 7 d’abril, sobre residus industrials 
Decret 142/1984, d’11 d’abril, sobre desplegament parcial de la Llei 6/1983, sobre 
residus industrials; modificacions establertes al Decret 158/1994 
Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos 
legals vigents en matèria de residus industrials. 

Residus sanitaris 
Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris 

Enderrocs i residus de la construcció 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció; mitjançant el qual cal condicionar expressament l’obtenció de la llicència 
municipal per a l’enderrocament de construccions. 
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Capítol IV      REGULACIÓ DELS LOCALS I ACTIVITATS 
Article 58  Objecte 
Aquesta regulació té per objecte establir els requisits mínims que han de complir tots els locals 
comercials i els establiments de pública concurrència. 
Pel que fa als equipaments comercials s’estarà al que disposa la Llei 18/2005 de 27 de desembre, 
d’equipaments comercials de 29 de desembre, d’equipaments comercials i el Pla Territorial 
Sectorial d’ Equipaments PTSEC 2001-2004. 

Article 59 Àmbit d’aplicació 

A efectes d’aquesta norma, s’entendrà com a local, el lloc o la part integrant d’un edifici destinat a 
activitats comercials, dotacionals (educatiu, cultural, sanitari-assistencial, esportiu, religiós) i de 
pública concurrència. 

Article 60 Condicions mínimes 

1 L’alçada lliure dels locals es fixa en 3 m. Amb els locals situats en sòl urbà i en edificis existents 
a l’entrada en vigor d’aquest POUM, se seguirà el següent criteri: 

DESTINAT AL PÚBLIC DESTINAT A ÚS PRIVAT 

CRITERI GENERAL 
Alçada mitjana 2,70 m 
Alçada mínima 2,30 m 

Alçada mitjana 2,50 m 
Alçada mínima 2,10 m 

Locals existents de sup. 
MENOR DE 150 m2

Alçada mitjana 2,50 m 
Alçada mínima 2,10 m 

Alçada mitjana 2,20 m 
Alçada mínima 2,10 m 

Locals existents de sup. 
MENOR DE 50 m2

Alçada mitjana 2,30 m 
Alçada mínima 2,10 m 

Alçada mitjana 2,20 m 
Alçada mínima 2,10 m 

Locals existents de sup. 
MENOR DE  25 m2 Alçada mínima 2,10 m Alçada mínima 2,00 m 

2 La superfície útil mínima de qualsevol local es fixa en 10 m2. Haurà de destinar un mínim del 
50% de la superfície a zona pública (sense incloure la cambra higiènica). En quant als mínims 
exigibles només seran computables les zones de l’establiment situades sota la projecció de 
l’edifici. Per tant, a efectes del càlcul de la superfície mínima no es podran considerar les zones 
exteriors, terrasses o tancaments. 

3 No s’admetran segregacions que donin lloc a locals de dimensions inferiors a les senyalades a 
l’apartat anterior. 

4 Tots els locals que a causa de l’activitat que vulguin desenvolupar precisin sortida de fums, 
s’hauran de poder connectar a sortida de fums independent de les ventilacions dels habitatges 
de l’edifici. 

5 La conducció de fums serà independent i fins a la coberta de l’edifici 

6 No s’admetrà la instal·lació de xemeneies ni cap mena de conducte que discorri per qualsevol 
de les façanes de l’edifici. 

7 Aquells locals existents que, per raons de l’activitat que desenvolupen a l’entrada en vigor 
d’aquest POUM, precisin sortida de fums i aquesta no pugui col·locar-se a l’interior de 
l’edificació, es permetrà situar-la a la façana sempre i quan es compleixin els següents 
requisits: 

a. Discorrerà per una façana que no sigui la principal. 
b. Caldrà que es folri amb obra per tal que l’acabat sigui idèntic al de la façana de l’edifici. 
c. Per a la col·locació de la sortida de fums, l’activitat cal que es trobi en funcionament a 

l’entrada en vigor del POUM 
d. Si en el mateix edifici hi ha varis locals amb iguals condicions caldrà preveure una solució 

unitària per tal de centralitzar l’indret de recorregut de les xemeneies. 
e. No es permetrà la instal·lació de noves xemeneies a la façana per a nous usos. 
f. Per a l’obtenció de la llicència d’obres, caldrà portar un plànol de l’actuació on es mostri la 
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solució emprada i l’estat final de la façana. 
g. Si la xemeneia discorre per un celobert o pati de ventilació, haurà de ser d’acer inoxidable 

polit o folrada amb obra. 
h. Aquells locals que tanquin terrasses conforme a l’ordenança específica, l’aforament, a 

efectes dels mínims exigibles, serà el de l’antic local més el del tancament. 
i. Els establiments comercials col·lectius de nova construcció estaran dotats d’una cambra 

higiènica adaptada per a minusvàlids amb ventilació natural o forçada, la qual no podrà 
tenir comunicació directa amb el local i estarà composta, al menys, per un lavabo i un 
inodor. 

j. Quan l’activitat necessiti magatzem, aquest haurà de situar-se en el propi local o annex, 
però en cap cas es podrà ubicar a la zona de reculada, a la terrassa o sota el tendal o per 
transformació de places d’aparcament en magatzem. Quan el magatzem sigui 
independent del local, s’haurà de tramitar la llicència conjuntament amb el local i el conjunt 
s’entendrà com una unitat. 

k. A les terrasses privatives dels locals comercials s’hi podran instal·lar els tendals regulats a 
la normativa específica. 

l. Les activitats que es desenvolupin a la terrassa d’un local han de ser les mateixes que les 
que s’exerceixen al seu interior, havent de tramitar-les totes elles a nom del mateix titular. 

m. Quan les plantes superiors es destinin a habitatge o l’edifici no sigui exclusivament 
comercial, els locals hauran de ser independents de la de l’edifici, l’accés caldrà que sigui 
directe des de la via pública i hauran de constituir un sector d’incendi independent de 
l’edifici. 

Article 61 Activitats musicals 

Les activitats musicals es regularan pel Decret 239/1999 de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei  
10/1990 de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments 
públics.

Article 62 Bars 

Als efectes d’aquestes normes urbanístiques, té la consideració de bar aquella activitat que té per 
objecte la venda de begudes per a ser consumides a l’establiment, acompanyades o no de tapes i 
entrepans, podent tenir música ambiental amb un màxim de 55 db(A). 

Article 63 Bars musicals 

1 Tenen la consideració de bar musical aquells locals que disposen de servei de bar amb 
ambientació musical per a mitjans mecànics, segons determina l’article 11.a del Decret 
239/1999, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives 
i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de 
l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. 

2 En el present  POUM, no es preveu cap zona on es pugui desenvolupar aquesta activitat, en 
cas de voler-ne instal·lar, caldrà la tramitació d’un pla especial amb l’aprovació favorable de 
l’Ajuntament. 

Article 64 Altres activitats 

Les activitats d’oci, espectacles i recreatives que disposen d’equip de música o que facin activitats 
musicals estan sotmeses a les peculiaritats següents: 
1 Els serveis tècnics municipals han de comprovar l’efectivitat de les mesures d’aïllament en base 

a un disc CD patró que es constitueix com a referència de totes les activitats . 

2 La certificació a emetre pel tècnic competent s’ha de basar en aquest disc patró i serà 
contrastada en la visita de control inicial de la llicència ambiental que determina l’article 43 de la 
LIIA. 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5817 – 14.2.2011 9099

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

213

Capítol  V  REGULACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’AIRE CONDICIONAT I 
CAPTADORS D’ENERGIA SOLAR  

Article 65  Instal·lacions d’aire condicionat i captadors d’energia solar. 

1  En els projectes de construcció d’edificis de nova planta i de rehabilitació integral si preveu la 
instal·lació d’aire condicionat i de captadors d’energia solar, individuals o col·lectius, caldrà 
definir la ubicació dels conductes de repartiment, de les entrades i sortides de l’aire de la 
maquinària.

2  Aquestes instal·lacions, per a les quals s’haurà de sol·licitar la corresponent llicència, hauran de 
situar-se en les cobertes, sense que siguin perceptibles des de la via pública. Alternativament 
s’acceptaran altres emplaçaments que disminueixin l'impacte visual i que millorin la integració a 
l’edifici. 

3  Per als edificis construïts abans de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança serà d’aplicació 
l’apartat 2 d’aquest article.  

4   El projecte d’instal·lació d’aire condicionat d’un local en planta baixa haurà d’atenir-se als criteris 
següents de repercussió en façana: 

a. La solució ha de ser la mateixa per a tots els forats arquitectònics d’un mateix 
edifici. 

b. L’aparell de l’equip de sortida a l’exterior de la instal·lació s’integrarà en la 
fusteria, sense sobresortir del seu pla vertical, i s’adaptarà al seu disseny, material i color 
mitjançant reixes i similars. En cap cas no serà autoritzable la perforació de la façana per 
la col·locació d’aquests aparells o conductes, ni adossar-los-hi. 

c. La col·locació d’aquests elements en locals catalogats o situats en edificis 
catalogats (qualsevol nivell de protecció), serà objecte d’una atenció especial en la seva 
integració compositiva, i se’n podrà denegar la col·locació a la façana quan les 
característiques del tancament original no ho admetin. 
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ANNEX  2  Ordenança complementària activitats extractives 

Article   1.  Regulació de l’ús extractiu 

1  Es consideren àrees extractives aquells sòls en els quals es realitzen activitats d’extracció 
terres àrides o moviment de terres o l’extracció de minerals i l’explotació de pedreres i roques 
ornamentals per ser aprofitades industrialment, 

2.  Aquesta activitat tindrà sempre el caràcter de temporal i provisional, la vigència de la mateixa 
estarà sempre d’acord amb les previsions de producció que s’hagin establert i amb tot allò 
que disposa la legislació minera que sigui vigent o qualsevol altre disposició legal que la 
modifiqui.

3.  Es prohibeix qualsevol activitat extractiva en el sòls urbà i urbanitzable , i també en el sòl no 
urbanitzable de especial protecció forestal i paisatgístic, tant en allò referent  a la superfície de 
sòl com a subsòl. 

4. En les activitats extractives s’admetrà el primer tractament i la selecció dels recursos  sempre 
i quan sigui possible prendre les mesures correctores tant pel que fa al so com a la pols  que 
es produeix en aquest nou procés i sempre que aquestes activitats de selecció produeixin un 
impacte ambiental menor si es duen a terme al lloc d’origen, en qualsevol cas, la nova 
implantació s’ajustarà als requisits establerts en la llicència ambiental atorgada. En aquest 
supòsit, d’acord amb el que disposa l’article 49.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
prèviament a l’atorgament de la llicència ambiental o d’obres s’haurà de tramitar un Pla 
especial urbanístic o s’haurà d’aportar un Projecte i tramitar-se amb els requisits i formalitats 
de l’article 48 del DL 1/2005, de 26 de juliol 

Article    2. Aspectes generals 

1 El plànol 04.N Estructura del sòl no urbanitzable indica  les pedreres existents en 
funcionament i   defineix  les zones on s’admetrà l’ús extractiu 

2 Les activitats d’extracció que precisin l’ús d’explosius per la seva arrencada, només es podran 
realitzar si se situen a una distància mínima de 2000 m de qualsevol nucli poblat i de les 
zones qualificades de sòl urbà i urbanitzable. 

3 En aquestes explotacions mineres abans indicades, l’extracció del recurs natural objecte 
d’aprofitament, així com també els treballs de preparació previs a l’arrencada dels blocs, 
s’hauran de realitzar per mitjans manuals o mecànics o bé utilitzant explosius de baixa 
potència, tal com la pólvora de mina o els “Anfós”, en el sistema anomenat “pretallat”. Altres 
explosius podran ser utilitzats en els treballs de perfilat dels fronts d’arrencada sempre en 
base a un estudi tècnic previ que defineixi els paràmetres d’aquest ús de manera que es 
mantingui un grau total de seguretat, tant pel que fa a la previsió de projeccions com a la de 
generació de vibracions perjudicials per a les estructures més properes. 

4  Les activitats d’extracció no es podran iniciar sense comptar, a més a més de les 
autoritzacions i concessions administratives que els correspongui per la seva naturalesa, amb 
la pertinent llicència municipal, 

5 L’Ajuntament autoritzarà aquelles activitats, prèvia tramitació de l’expedient, d’acord amb la 
LIIA i el Reglament que la desenvolupa i tenint en compte, en tot moment, els criteris 
següents: 

a. Respecte del paisatge. 
b. Conservació de l’arbrat. 
c. Preservació de la puresa del medi ambient. 
d. No desviació, minvament o pol·lució de corrents d’aigua superficials o subterranis. Si 

l’activitat d’extracció sol·licitada constituís atemptat a qualsevol del criteris referits, 
l’Ajuntament en denegarà la llicència. En tot cas, si l’autorització comportés la destrucció 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5817 – 14.2.2011 9101

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

215

de l’arbrat, el titular s’haurà de comprometre a repoblar el sòl fet malbé amb arbres de la 
mateixa espècie i tenir cura de la plantació fins que hagin arrelat i puguin créixer 
normalment. 

Article   3.  Condicions per a regular la llicència / autorització ambiental 

1. Condicions de caràcter general : 

a. Les activitats extractives de qualsevol mena estan subjectes a llicència/autorització 
ambiental prèvia, sense prejudici de la necessària  concessió i autorització d’altres entitats 
i organismes que pugui ésser preceptiva.  

b. El període de vigència de la llicència en el cas de pedreres no podrà superar els 25 anys i 
serà obligatori la presentació cada any del Pla de labors anual 

c. L’obtenció de l’autorització d’altres entitats i organismes no implicarà necessàriament la 
concessió de la llicència / autorització ambiental. Aquesta no es podrà concedir quan no es 
compleixin les condicions regulades en aquesta Ordenança i en general les disposicions 
del planejament urbanístic.  

d. Per a l’obtenció d’àrids en llera pública i a la zona de 100 m de la policia d’aigües serà 
obligatòria l’autorització prèvia de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

e. Es podrà denegar la llicència municipal quan s’incorri en algun dels supòsits recollits als 
punts precedents o quan l’activitat extractiva afecti: 

- Especials valors paisatgístics rurals propis de la comarca. 
- Boscos i arbredes. 
- Cursos d’aigua superficials o subterrànies. 
- L’afectació directa d’edificis catalogats. 

f. L’Ajuntament tindrà particular cura del compliment del Programa de restauració, per tal de 
garantir que, un cop realitzada l’explotació, el sòl afectat recuperi les característiques 
adients a la seva qualificació urbanística; i també vetllarà perquè es duguin a terme els 
controls periòdics de les zones restaurades.  

 Amb aquesta finalitat establirà com  a condició de la llicència / autorització ambiental la 
obligació de l’explotador d’aportar còpia del Pla de labors que aquest ha de redactar 
anyalment, simultàniament amb la presentació d’aquest document a la Direcció General 
d’Energia i Mines.  

g. Per la mateixa raó per als controls periòdics i les revisions de les autoritzacions o 
llicències ambientals establertes per la Llei, es requerirà l’aportació d’un plànol topogràfic 
escala 1:1000 de la explotació on es detalli amb precisió l’estat de la restauració. 

h. La llicència / autorització ambiental se subjectarà al compliment estricte del que disposin  
les condicions de: 

  La concessió / autorització minera i les seves pròrrogues. 
  El Programa de restauració. 
  El Pla de labors anual 

2. Les condicions de la concessió i autorització minera i del Programa de restauració s’inclouran 
de forma expressa i detallada al contingut de la llicència / autorització ambiental.  En relació al 
Pla de labors es farà referència genèrica al seu contingut vigent en cada moment. 

3. Condicions especials d’explotació: 

a. El perímetre final de l’activitat extractiva no podrà coincidir en cap punt amb el perímetre 
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de la superfície atorgada, i es deixarà un massís de protecció d’amplada mínima de 4 
metres, que no podrà ser ultrapassat per cap activitat d’explotació.  

b. És defineix com a massís de protecció la part del terreny, de profunditat il·limitada, situada 
entre el perímetre de la superfície atorgada i una línia imaginària  paral·lela a l’esmentat 
perímetre interior a ell, que es realitzi sobre el terreny considerat. 

c. En la part més propera als nuclis de població i al sòl urbanitzable el massís de protecció 
tindrà les característiques descrites per a la corona d’aïllament. 

d.    Els camins públics que creuin o toquin en algun punt a la superfície atorgada, es 
protegiran de les activitats extractives amb un massís a ambdós costats d’aquests, en el 
que queda prohibida l’extracció de material fins que s’hagi procedit, si és necessari, al seu 
desviament cap a zones que no hagin de ser afectades per l’activitat. El massís de 
protecció tindrà a cada costat del camí una amplada mínima de 10 m. 

e.    Els perímetres de protecció definits en els punts a). i b) , així com les seves amplades, 
s’entenen mesurats sobre la superfície inicial del terreny.  

f.   Els massissos de protecció definits en els punts a) i b). tindran un talussos projectats de tal 
manera que es garanteixi la seva estabilitat. Caldrà establir-ne el coeficient de seguretat. 

g. En els plànols del Pla de labors a presentar, les fites anteriorment definides estaran 
reflectides, així com llurs coordenades, el que permetrà definir més clarament l’àrea en 
explotació. 

h. En cap cas podran utilitzar-se explosius concedits per a l’explotació atorgada en d’altres 
explotacions, ni cedir-los a terceres persones, sota les responsabilitats que se’n poguessin 
derivar. 

i. No es podrà treballar ni una hora després de la posta de sol ni una hora abans de la seva 
sortida a menys que es doti la instal·lació d’il·luminació artificial amb un projecte aprovat 
per l’organisme competent de la Direcció General d´Energia, Mines i Seguretat Industrial i 
per l’Ajuntament. 

j. Les pistes de transport es mantindran en òptimes condicions i es regaran periòdicament 
per tal de minimitzar l’aparició de pols. 

k. Si la pista s’apropa a zones d’activitats ramaderes, l’Ajuntament podrà exigir el pavimentat  
provisional de la pista a fi de minvar l’impacte en les activitats properes. 

l. Els camions i la maquinària de transport hauran de cobrir la càrrega amb una lona o 
similar per evitar l’aparició de pols. 

m. Les carreteres forestals utilitzades per accedir a l’explotació es deixaran pavimentades 
amb cunetes per a recollida d’aigües pluvials, i el manteniment de les mateixes aniran a 
càrrec del titular de l’explotació. L’Ajuntament podrà exigir la reparació puntual de zones 
deteriorades en tot moment,  anant a càrrec del titular de l’explotació el cost de reparació 

4. Establiment d’una zona restringida de protecció. 

Per a una regulació adient de l’ús extractiu es fixen uns àmbits de protecció al voltant dels nuclis i 
urbanitzacions i unes condicions d’ordenació de les activitats inherents, que facin compatible la 
protecció de l’ecosistema del territori i els creixements poblacionals previstos amb aquest tipus 
d’ús. Amb caràcter general al voltant del nuclis urbans i les urbanitzacions del terme s’estableix 
un entorn de 250 metres totals d’amplària de restricció de les activitats extractives.   

També s’estableix una zona de protecció mínima  en les canteres de 1.000 m a tota edificació rural 
del municipi 

A partir de la zona de protecció es formarà una franja addicional de protecció consistent en una 
barrera natural d’aïllament per tal de minimitzar l’impacte visual, vibratori, sonor i de partícules en 
suspensió provinents de les activitats extractives, i que respon als efectes d’aquests tipus 
d’explotacions.  Aquesta corona d’aïllament s’adaptarà a les característiques del terreny que hagi 
d’ocupar la seva orografia, tindrà 10 metres d’ample com a mínim i estarà constituïda per 
plantacions vegetals genuïnes del territori aptes per arrelar i desenvolupar-se en les condicions 
ambientals i geogràfiques determinades per la seva localització, sense perjudici que es pugui 
acceptar que no hi hagi plantació o aquesta vingui reduïda prèvia justificació tècnica  de la seva 
impossibilitat  pel sol·licitant de la llicència. 

Conceptualment aquesta zona tindria que estar vinculada amb el preceptiu Programa de 
restauració, del qual constituiria el primer esglaó. En tot cas, no es podrà iniciar l’activitat en la 
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corona de transició si, prèviament, no s’ha alçat la corona d’aïllament. 

5. Fases d’explotació  

L’activitat extractiva pot dividir-se en fases d’explotació, ara bé, no es podrà iniciar l’activitat  de la 
fase següent si, prèviament, no s’ha completat el preceptiu Programa de restauració de la fase 
finalitzada. 

6. Camins d’accés

a Els camins utilitzats per l’explotació seran objecte de manteniment per part de la empresa 
a la que s’atorgui la llicència d’explotació. L’Ajuntament podrà exigir en qualsevol moment 
l’execució de les feines de manteniment (reparació de cunetes, reparació de ferms etc). 

b En cas de necessitat d’obertura de nous camins caldrà obtenir el permís municipal i un cop 
finalitzi l’explotació, l’Ajuntament podrà exigir la eliminació dels mateixos i la reposició a 
l’estat original  tot a càrrec de la empresa a la que s’atorgui la llicència d’explotació. 

Article   4. Condicions particulars de llicència / autorització ambiental per a les 
noves concessions i autoritzacions mineres i els nous permisos d’investigació 

1 La llicència / autorització ambiental i/o la llicència d’obres municipal per desenvolupament de 
nous permisos d’investigació, per a les noves concessions / autoritzacions mineres o per a 
l’ampliació de concessions / autoritzacions existents estarà supeditada a l’establiment de les 
corones de protecció determinades a l’article 3. 

2  Quan les noves activitats extractives puguin afectar béns protegits d’interès arquitectònic, 
històric, arqueològic o paisatgístic, s’haurà d’establir un àmbit de protecció al seu voltant , de 
l’amplada i característiques necessàries per a garantir la seva integritat i la morfologia del seu 
entorn, assegurant que com a conseqüència del desenvolupament de l’explotació minera no 
pugui esdevenir irreversiblement descontextualitzat, desmerescut o aïllat respecte del seu 
entorn natural o cultural, ni perjudicat físicament. 

Article   5. Activitats vigents 

1   Condicions particulars de llicència / autorització ambiental per a les activitats  vigents. 

Als efectes d’aquest article s’entén per “activitat vigent” aquella activitat extractiva que compta 
amb tots i cada un del següents requisits: 

a. Concessió / autorització atorgada per la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat 
Industrial. 

b. Programa de Restauració aprovat. 
c. Llicència / autorització ambiental  

2 Actualment només existeix una activitat extractiva, situada en l’explotació de la Carrera, 
aquesta explotació s’adequarà a les prescripcions indicades en aquest annex un cop es 
publiqui el POUM sempre i quan es modifiqui l’activitat existent o hi ha hagi un canvi de la seva 
titularitat. 

3 Quan les activitats ja autoritzades s’hagin de produir dins dels 250 metres corresponents a les 
corones d’exclusió i d’aïllament, per tal de poder procedir a un control permanent de la 
contaminació ambiental, l’Ajuntament exigirà la instal·lació d’un sistema de captadors 
d’emissions de partícules sedimentables, amb la corresponent estació meteorològica , adequat 
a l’extensió de la zona afectada. 

Article   6. Zones extractives 

L’extracció de pedra autoritzada es  RA 2695  LA CARRERA, Excavacions sant Julià, SA
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Article   7. Documentació de la sol·licitud de llicència / autorització ambiental i 
de llicència d’obres municipal. 

1  La sol·licitud de les dues autoritzacions es tramitarà en paral·lel i concretarà necessàriament els 
següents punts: 

A)  Còpia diligenciada de l’autorització / concessió minera o del permís d’investigació. 
B)  Còpia diligenciada del Programa de restauració definitivament aprovat; i de l’estudi 

d’impacte ambiental si és el cas. 

2  L’escrit de sol·licitud que acompanyi la documentació indicada en l’apartat precedent indicarà 
necessàriament de manera destacada i precisa el nom exacte de l’activitat i el número 
corresponent del registre miner; així com el número de referència del Programa de restauració. 
En cas de mancar aquesta informació en l’escrit de sol·licitud, l’Ajuntament retornarà la 
documentació al sol·licitant, atorgant un termini de 10 dies per a la seva solució. 

3  En cas de pròrroga de l’autorització / concessió minera el titular de l’activitat restarà obligat a 
entregar-ne còpia diligenciada a l’Ajuntament en el termini d’un mes a comptar des de la 
notificació.

4  En el moment en què sigui aprovat cada un dels Plans de labors per la Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial el titular de l’activitat en presentarà còpia diligenciada a 
l’Ajuntament en el termini d’un mes a comptar des de la notificació. 

5  Atesa la preocupació veïnal en relació amb les activitats extractives, qualsevol sol·licitud que es 
formuli anirà acompanyada d’un resum de la documentació redactat de manera comprensible 
per als ciutadans i ciutadanes, d’acord amb el que estableix l’article 14 de la LIIA. 

6 Les sol·licituds de llicència / autorització ambiental i de llicència d’obres municipal, i la seva 
documentació, es presentaran per quadruplicat, corresponent tres còpies a la tramitació de la 
llicència / autorització ambiental, d’acord amb el que disposa el reglament de la LIIA. La quarta 
còpia s’utilitzarà per sol·licitar el preceptiu informe de la llicència d’obres a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme, d’acord amb l’article 49 TRLUC 

Article   8. Normativa 

A Catalunya, el marc legal bàsic està constituït, per: 

1 Relatiu a l’activitat extractiva, a la concessió i autorització minera, a la protecció i a la 
restauració dels espais afectats per les activitats extractives a cel obert: 

‚ Llei 22/1973 de 21 de juliol, de Mines (LM) 
‚ Reglament General per al Règim de la Mineria, aprovat per Reial  Decret 2857/1978 de 
25 d’agost (RM)
‚ Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de 
protecció dels espais d’especial interès natural afectats per activitats extractives. 
‚ Decret 343/1983 de 15 de juliol, sobre les Normes de protecció del medi ambient 
d’aplicació a les activitats extractives. 
‚ Ordre de 6 de juny de 1988, que desplega el Decret 343/1983. 

2      Relatiu a la intervenció administrativa, a la llicència / autorització ambiental i a la llicència 
d’obres municipal: 

‚ Llei 16/2002, d’1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació (LPCIC). 
‚ Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats. 
‚ Decret 322/1987, que desenvolupa la Llei 22/1983, de la protecció de  l’ambient 
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atmosfèric. 
‚ Decret 398/1996, regulador del sistema de plans graduals de reducció d’emissions a 
l’atmosfera. 
‚ Llei 16/2002, 28 juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
‚ Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions, maig 2001. 
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ANNEX 3  CARTA DE COLORS 

Nucli antic 
Les gammes de color a emprar en les façanes del nucli antic es regiran dins dels sis colors 
següents que van del siena a l’ocre. Les fusteries es regiran per tonalitats fosques o  de color 
natural i que són: 

PARAMENTS FUSTERIA 

C8.50.30 CE4.10.30

C8.50.50 C8.50.30

D6.50.50 T0.20.30 

F0.30.70 D8.18.34

E0.30.50 C6.14.16

E8.20.70          NEGRE GRAFIT 

Els acabaments de façana tant podran ser llisos com estucats. 

En cas excepcional, s’admetran tonalitats diferents sempre que es faci  una prova que s’adeqüi a 
l’entorn i sigui acceptada per l’Ajuntament. 
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Altres zones: 

A més de la gamma del nucli antic, s’admetran tonalitats més clares i degradades sempre dins de 
la gamma d’ocres i sienes. No s’admetrà mai el color blanc ni les tonalitats grises blanques. 
També s’admetran morters acolorits en massa sempre que les tonalitats s’ajustin a les fixades a 
les cartes. 

CN.02.67 C0.10.50

C8.05.75 B2.05.65

E0.10.60 F0.40.70

E4.05.65 E8.15.75

J0.20.50 E4.03.80

J0.15.85 C2.50.25

La fusteria, a més dels colors definits per al nucli antic, s’admetrà el color blanc i la fusta natural. 

(11.035.013)
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